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 أبطال اإلسالم يف هذا الزمان
 سامر بن صاحل السويلم

  

 : أما بعد  ،احلمد هللا وحده ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم األحزاب وحده
لثمرات ، وفيـه     اجلهاد وطريقه شاق على النفوس ففيه مفارقة األهل واألوالد ، وفيه نقص األموال واألنفس وا               فإنَّ

كُِتب علَيكُم الِْقتالُ وهو كُره لَّكُم وعسى أَن تكْرهواْ  :  الدماء ، إال أنه كما قال اهللا تعاىل قةذهاب النفوس ، وإرا  
  شيئًا وهو خير لَّكُم وعسى أَن تِحبواْ شيئًا وهو شر لَّكُم واللّه يعلَم وأَنتم الَ تعلَمونَ

د خري لنا ، ورفعة ألمتنا ، وسؤدد ألهله ومن سلك طريقه ، ولذا من ذاق طعمه حقاً وصدقاً فإنه ال ينفك نعم فاجلها
 هريرةَ عن النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ انتدب    يأَبروى البخاري عن      ، عنه البتة بل يتمناه حىت ولو بعد أن يلقى منيته         

ِلم لَا أَنْ اللَّهلَوةَ ونالْج ِخلَهأُد ٍة أَوغَِنيم ٍر أَوأَج الَ ِمنا نِبم هِجعِلي أَنْ أُرسِبر ِديقصتانٌ ِبي وِإلَّا ِإمي هِرجخِبيِلِه لَا يِفي س جرخ ن
ي أُقْتأَن تِددلَوٍة وِريس لْفخ تدا قَعِتي ملَى أُمع قلُأَشأُقْت ا ثُميأُح لُ ثُمأُقْت ا ثُميأُح ِبيِل اللَِّه ثُملُ ِفي س "  
رم اجلهاد ، واملغبون من مل تغفاحملروم حقاً من حقدمه يف سبيل اهللا تعاىل رب .. 
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 وماذا بعد هدم املسجد ؟                                           

 

  
 : اقتفى ، أما بعد ألثره احلمد هللا وكفى ، والصالة والسالم على النيب املصطفى ، نبينا حممد وعلى آله وأصحابه ومن 

عبـادات الظـاهرة   فقد كان ملشركي قريش قصب السبق يف التلبيس على الناس واختاذ بعض الشعائر املعظمة وال             
وسيلة لتحسني صورم ومجع الناس حوهلم وجرهم إىل صفهم يف حرب حممد صلى اهللا عليه وسلم ، وهلذا اهتموا بسقاية              
احلاج وعمارة املسجد احلرام وحرصوا عليها بنية فاسدة هي نية التفاخر والبطر والتكرب على الناس ، على أم لو كانـت             

وقدمنا إىل ما عملوا من عمل فجعلناه هباء        : ( ت مل تنفعهم ألم مشركون ، وقد قال تعاىل          نيتهم خالصة يف هذه العبادا    
 ) .منثوراً 

واليوم يتكرر املشهد ذاته إال أنه أشد مكراً وخبثاً وتدليساً فهاهم طواغيت آل سلول حياربون دين اهللا ، ويضادون       
يدعون أهل األوثان حىت يكونـوا هلـم   ال قتلون أهل اإلسالم و دعوة حممد صلى اهللا عليه وسلم ، ويعطلون الشريعة ، وي          

أولياء ينصروم بالنفس واملال والرجال ، ومع ذلك كله ال جيدون حرجاً يف ادعاء اإلسالم واحلـرص علـى تعاليمـه ،           
ئل يجملون  ويقدمون على ذلك شواهد ال تنطلي إال على السفهاء ، فطباعة املصحف واالهتمام باملسجد احلرام جمرد وسا                

أجعلتم سقاية احلاج وعمارة املسجد : (  يف آياٍت عظيمات كما كانت قريش تفعل فرد اهللا عليهم بقولها واقعهم املشني 
الـذين آمنـوا   * احلرام كمن آمن باهللا واليوم اآلخر وجاهد يف سبيل اهللا ال يستوون عند اهللا واهللا ال يهدي القوم الظاملني       

يبشرهم رم برمحة منـه     * يف سبيل اهللا بأمواهلم وأنفسهم أعظم درجة عند اهللا وأؤلئك هم الفائزون             وهاجروا وجاهدوا   
 ) .خالدين فيها أبداً إن اهللا عنده أجر عظيم * ورضوان وجنات هلم فيها نعيم مقيم 

األمور وخيتل ميزام ورغم أن تلك املظاهر اخلداعة ال تروج عند أهل البصرية إال أن مثة بسطاء تنطلي عليهم هذه      
فريون فيها دليالً على رغبة آل سلول يف اخلري ، بل ويروا مكفرة لكل خطيئة صدرت منهم ، ومانعاً من موانع تكفريهم                    

 .واحلكم بردم ، ولوال وجود هذا الصنف اجلاهل حقيقة ملا كان من السهل تصور وجوده 
نف أيضاً حقيقة هؤالء القوم وبنفس املنطلقات اليت اعتمد عليهـا يف  ولعل اهللا أراد يف هذه األيام أن يبني هلذا الص      

 آل سلول يف الغواية ومل يعودوا يشعرون حباجتهم إىل التستر والتخفي فقد ذلَّ هلم الناس إال من رحم اهللا           جتزكيته هلم ، فلَ   
 الكفار مبنع طباعة املصحف وتوزيعه ، مث ، فباألمس حيرفون ترمجات القرآن الكرمي إىل اللغات األجنبية مث تأتيهم توجيهات        

يلتفتون إىل أئمة املساجد فريون من كان منهم على السنة واهلدى ، والوالء والرباء فيفصلونه من إمامتـه أو خطابتـه ؛                      
يقوم ويتلقون من السفارة األمريكية بالرياض أمساء األئمة واخلطباء الذين يزعجون عباَّد الصليب ، ويكدرون خواطرهم ، ل             

 !! العبيد املرتدون بالتفاهم معهم كما يقتضي املوقف
           زقاً ومل يستأذن الطاغوت يف إمامة الناس كما هـو         ولكن ما احليلة إذا كان اإلمام مستقالً ال يأخذ على صالته ر

لشريعة اليت  حال الشيخ عبد الكرمي احلميد فك اهللا أسره ؟  ال حل إال أن يهدم مسجده ويسوى باألرض ليعلم الناس أن ا                     
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يريدها طواغيت آل سلول ليست سوى شريعة أمريكا النصرانية وإسرائيل اليهودية ، وأن الدين الذي ينادي به آل سلول                   
ليس إال ما دعا إليه بوش وبشر به ، وأم على جهم سائرون ومتابعون يف كل التفاصيل الدقيقة ، وسائرون يف عـصرنة    

 ..يكا واليهود البالد على الوجه الذي يرضي أمر
فإذا كان األمريكان واليهود يهدمون املساجد كما يف أفغانستان وفلسطني ، فآل سلول كذلك هدموا املـسجد                 
الذي فيه يعبد اهللا وحده ، وإذا كان األمريكان واليهود يأسرون املشايخ وااهدين يف أحناء متفرقة من العامل ، فلـيس آل       

، وإذا كان األمريكان واليهود يقتلون املسلمني فإنَّ آل سلول ال ميكن            !!  منهم سعيا    ضعفقلَّ منهم جهداً وال أ    سلول بأ 
  توا مثل هذه الفرصة إلثبات الردة واإلجرام ، ولذا هم يفتحون بالدهم لقوات الصليب لتدك املسلمني يف كـل           هلم أن يفو

لقتل يوسف العيريي وخالد حاج وعبد العزيـز        مكان وحتاصرهم وتضيق عليهم ، وإذا كان األمريكان واليهود يفرحون           
 ! أليسوا على الكفر إخواناً ؟!  ال يكون ذلك بأيد سعودية كافرة ؟ماملقرن فِل

إنَّ هدم املسجد على أيدي قوات آل سلول داللة واضحة على خبث الطوية ، وفساد الديانة ، وحجم اخليانة هللا                    
 ملدى زيف دعاواهم الكاذبة يف احلرص على اإلسـالم وخدمتـه يف             وهو يف نفس الوقت كاشف    ..ولرسوله وللمؤمنني   

ويـدعون  ..!! وهو مع ذلك حمرج متام اإلحراج للذين يسعون خلف آل سلول ويسموم والة أمر               .. الداخل واخلارج   
احلوار  معهم ، ويطلبون من ااهدين تسليم أنفسهم هلم ، ألن هدم املسجد يكشف عن أساليب                 – الوطنية   –للمصاحلة  

 ..عند القوم الظاملني ، ويبني حقيقة العفو عند املرتدين 
 هلم بالسمع والطاعة حجة  أمام اهللا ، وهل يبقى ملن ينادي       هذا يبقى ملعتذٍر آلل سلول يف فعاهلم الشنيعة عذر         دعبأَ

 .كال واهللا ..
ة وجماهديها من شباب اإلسالم الصادقني الذين       قتل خيار األم   ب وقبل اخلتام ننبه إىل أنَّ هدم املسجد ال يقارن حبال         

نذروا أرواحهم هللا ، وبذلوا نفوسهم لتكون كلمة اهللا هي العليا فلئن دم الكعبة حجراً حجراً أهون عند اهللا من أن يراق                      
 . دم امرئ مسلم 

 .اللهم انتقم ألوليائك وحرماتك ، وأرنا يف آل سلول ما يشفي صدور قوٍم مؤمنني 
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  مؤكـداً  لجهـاد أشاد الرئيس الروسي فالدميري بوتني برجال األمن السعوديني يف تصديهم ل           يف تصرحيات غري مستغربة    •
 األمري عبداهللا بن عبـدالعزيز  أن وذكرت وكالة األنباء السعودية هاداستعداد روسيا لتقدمي ما يطلب منها يف مكافحة اجل        

 من الرئيس بوتني أثىن خالله على موقف الشعب السعودي ورجال األمن والقوات املـسلحة بكـل               هاتفياً تصاالًتلقى ا 
 .قطاعاا يف التصدي لإلرهاب

عضو يف جلنـة الـشئون      زاف العسكري واالقتصادي الذي تتعرض له أمريكا قال         ـيف تصرحيات تعكس مدى االستن     •
وزارة الدفاع األمريكية البنتاجون تقوم مبغامرة كبرية باستخدامها إجـراءات          إن  : " العسكرية يف الكوجنرس األمريكي     

 وقال   "قاسية لنشر قوات كبرية يف العراق من أجل عمليات قتالية قد تستمر سنوات وتتزامن مع صراعات أخرى كبرية                 
جرينا لتونا أكرب ألقد ، ا ى طاقتهن ملن الصحيح جدا أننا نواجه وضعا تعمل خالله قواتنا بأقصإ : اجلنرال ريتشارد كودي

 ألف جندي من دون التسبب يف       ٢٤٠ال نستطيع نقل مثاين فرق و      ،   عملية تبديل يف جيش الرب منذ احلرب العاملية الثانية        
 قال النائب ايك اسكيلتون أرفع عـضو دميقراطـي يف جلنـة القـوات املـسلحة التابعـة لـس النـواب                      و" توتر

عندما تتبع إجراءات املالذ األخري هذه فما الذي سيحدث عندما حتتـاج إىل             ... برية يف كل شيء     إننا نقوم مبغامرة ك   " 
  . " إعادة استخدامها يف حاالت تالية مماثلة السيما إننا قد نبقى يف العراق لسنوات

هم فكرة زائفة وغري أن معظم األمريكيني لدي) إيه.آي.سي(أكد مسؤول سابق يف وكالة االستخبارات املركزية األمريكية  •
 وأبلغ الدكتور مارك سيجمان الذي كـان أحـد    ،القاعدةعرب العامل والذين يقودهم تنظيم      دقيقة عن شبكة اإلرهابيني     

، مؤمتراً عن اإلرهاب الدويل يف واشنطن األسبوع املاضي أن املعلومات النمطية             املسؤولني يف قطاع العمليات يف الوكالة     
، وأم شباب صغار السن من دول        ، ويائسون وفاقدون لألمل    ؤالء اإلرهابيني، أم فقراء بائسون    املتعارف عليها عن ه   

 ن، الـذي   العـرب ااهدين  ، خاطئة فمعظم     ، وأم ضعفاء حبيث يسهل إخضاعهم لعمليات غسل دماغ         العامل الثالث 
وينتمون إىل أسر من الطبقة الوسـطى أو        ، ومتزوجني    كانوا دارسني ومتعلمني جيداً   مشلتهم دراسة أجراها سيجمان     

 .طبقة أعلى وأرفع، وأم يف منتصف العشرينات ومستقرون نفسياً
ال يزال عدد من الوامهني املنتسبني إىل العلم يصرحون بكل ثقة يف وسائل اإلعالم بأن األيام القادمة ستشهد تراجعاً مجاعياً  •

سه عن طريقهم ، ورغم قرب انتهاء مدة العفو املزعوم وقرب انكـشاف             من املطلوبني وأن عدداً كبرياً منهم سيسلم نف       
أكاذيب هؤالء وتشبعهم مبا ليس يف أيديهم إال أن الغرور والغفلة يؤزام يف هذا الطريق الذي سوف يكتشفون بإذن اهللا            

 .أنه جمرد سراب خادع 
أن نشرت القنوات الفضائية شريطاً موعـة مـن          بعد   قررت احلكومة الفلبينية حظر سفر العمال الفلبينيني إىل العراق         •

ا إ:  اجلماعة وقالت ساعة ، ٧٢ااهدين خطفوا رهينة فلبينياً وهددوا بقتله مامل تسحب الفلبني قواا من العراق خالل 
ـ         إ  :الذي قالت   كان يرافق الفلبيين   قتلت بالفعل حارس أمن عراقياً      واتنه يعمل حلساب شركة سعودية تعمل مـع الق

، ويف تطور الحق أعلنت احلكومة الفلبينية تأكيد التزامها باالنسحاب من العراق يف املوعد املسبق حتديده نظراً        مريكيةاأل
 حكومـة األمريكيـة وحتالفهـا    للمخاطر اليت يتعرض هلا الرعايا الفلبينيون يف العراق ، وهو ما شكل ضربة جديـدة لل  

 .يف العراق 
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 يقضي بأن تطور    أرامكو السعودية أبرمت معها اتفاقاً    خدمات تقنيات املعلومات إن شركة      صة يف جمال    الت شركة كويتية متخص   ق •
وقـال بيـان     ،   بني فروع الشركة املنتشرة يف اململكة     " الفيديو"الشركة أنظمة اتصال بالصوت والصورة وإدارة االجتماعات عرب         

بأجهزة اتصال فيديوي تعترب األحدث من نوعها يف العـامل تـؤمن   " امكوأر "إن العقد يتضمن تزويد :  "العاملية"صادر عن شركة   
 وستؤمن املرحلـة األوىل     "مما يساعد على خفض نفقات تنقالت مسؤويل الشركة وكوادرها        "نقل الصورة والصوت والبيانات،     

 كبريا من اإلداريني واخلـرباء   دداًع" أرامكو"وتستخدم   ،   من املشروع، اليت تبدأ األسبوع املقبل االتصال بني مخسة فروع للشركة          
مـسلحون  ( الـيت يقـوم ـا        وتسببت عمليات استهداف األجانب يف السعودية       ، األمريكيني يف جمال النفط والتنقيب عنه     

، أو البقاء    بسبب اضطرار عدد من هؤالء ملغادرة البالد      " أرامكو" يف حدوث خلل يف عمليات        )متعاطفون مع تنظيم القاعدة   
  .زهم دون املقدرة على التحركيف مراك

قتل ااهدون يف الفلوجة مخسة جواسيس أمريكان كانوا متنكرين بلباس عريب ومتلثمني بالغتر العراقية ووجد معهم خرائط حتـدد         •
لق باملعلومات  بعض املواقع فيما اعترب دليالً على الصعوبات اليت تواجه القوات األمريكية يف هذه املدينة الصامدة وال سيما فيما يتع                  

عن تواجد ااهدين وأماكن جتمعهم وانطالقهم ، ويدل كذلك على فشل احملاوالت االستخباراتية الختراق عناصر ااهدين عـرب   
 .العمالء احملليني ، وقد قام ااهدون بذبح اجلواسيس اخلمسة وإحراق سيارم 

 ة للحفاظ على أمن السفارة والدبلوماسـيني واملـصاحل األمريكيـة يف     وحدة أمنية خاص   السفارة األمريكية يف إسالم آباد     كونت  •
ن تكوين أباللغة اإلجنليزية يف كراتشي   الصادرة )دون( وذكرت صحيفة . ، إضافة إىل رصد األنشطة املختلفة يف البالد باكستان

 ، يكي ونائبني له إىل جانب مخسة مـساعدين ، ومت تعيني ضابط أمر   اخلارجية األمريكية  وحدة املراقبة والرصد جاء بأمر من وزارة      
املظاهرات وتصويرها والبحث  رصدب وستكون الوحدة مكلفة  ،ويعمل معه فريق حملي على رأسهم ضابط جيش باكستاين متقاعد

 ورصـد  ، األمن ومراقبة املناطق اليت يسكن فيها األمريكيون يف باكـستان  عن املطلوبني للعدالة األمريكية وتشمل مهمة الوحدة
، ومت تدريبها على  تقنية حديثة  ن اموعة املكلفة رصد املظاهرات جمهزة مبعدات      أوأضافت الصحيفة   . السياسية والدينية  املظاهرات

أمساء املشاركني فيها ومتابعة املدارس الدينية واملـساجد وأشـارت           ، وقياس حجمها وتسجل    تصوير وتسجيل وقائع املظاهرات   
قالت صحيفة ديلـي تـاميز    ، وحدثني باسم اجليش ووزارة اخلارجية الباكستانية رفضا التعليق على هذا التقرير  املت الصحيفة إىل أن  

لـوزارة   إسالم آباد إن مصادر مطلعة كشفت هلا أن وحدة إدارة األزمات الوطنية التابعة ذات الصلة الوثيقة بالسفارة األمريكية يف    
 ٧٠ـاإلرهابية والطائفية الذي مولته اإلدارة األمريكية ب م املاضية من إعداد سجل األنشطةالداخلية الباكستانية انتهت خالل األيا

الباكـستاين    وقال قائد اجلـيش  ،اجلماعات يف باكستان، مع تعريف ا وبتارخيها وأهم شخصياا ويتضمن أمساء. مليون دوالر
يعمل يف خمتلف املدن الباكستانية عرب أمسـاء  .) آي. يب. اف(يكي األمر إن مكتب التحقيقات الفيدرايل:  السابق اجلرال اسلم بيج

تعمل يف باكـستان     ، وإن االستخبارات األمريكية    ن هذه املكاتب حتصى باملئات    إ وأضاف    ، جتارية واستثمارية  ومهية وشركات 
نيـد اآلالف للعمـل حلـساب    يف الثمانينـات، ومت جت  بشكل واسع منذ احلرب األفغانية عقب االجتياح السوفيييت ألفغانـستان     

وعلى باكستان أن  ، معترباً األمر اعتيادياً وال يثري الدهشة  الباكستانية وبالتعاون معها أحياناً    االستخبارات األمريكية بعلم السلطات   
 .تتعامل مع الواقع كما هو

ها ااهدون من تنظـيم القاعـدة   عاودت أسعار النفط ارتفاعها حيث جتاوزت األربعني دوالراً بسبب املخاوف من هجمات يشن    •
أن تنظيم القاعدة يعمل بصورة حثيثة لتنفيذ هجوم كـبري يف           ) توم ريدج   ( على أمريكا فقد أعلن وزير األمن الداخلي األمريكي         

فاع األسعار  الواليات املتحدة دف عرقلة العملية الدميوقراطية األمريكية ، كما كان الرتفاع الطلب عاملياً على النفط دور يف ارت                 
 دوالراً رغم اجلهود احلثيثة ملنظمة األوبك وال سيما احلكومة السعودية املرتدة لزيادة اإلنتاج النفطي ـدف ختفـيض    ٤٠،٣٣إىل  

  .األسعار 
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   فما لكم يف املنافقني فئتني : تفسري قوله تعاىل                                
 
 

 أتريدون أن دوا من أضلَّ اُهللا ومن يضِلِل اُهللا فلن جتد لـه              ﴿ فما لكم يف املنافقني فئتني واهللا أركسهم مبا كسبوا          :قال تعاىل 
واًء فال تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا يف سبيل اهللا فإن تولَّوا فخذوهم   ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون س       سبيالً  

 ﴾واقتلوهم حيثُ وجدتموهم وال تتخذوا منهم وليا وال نصريا
قتضى ذلك  يف احلكم عليِهم بالكُفر، ويف معاملِتهم مب      : عاتب اهللا عز وجلَّ عباده املُؤمنني على انقساِمِهم يف املُناِفِقني فئتنيِ          

احلُكم من القتِل والِقتال، ومن استحالِل الدِم واملاِل، أخرج البخاري ومسلم يف صحيحيهما من حديث زيد بن ثابت رضـي اهللا          
 : وكان أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم فرقتني،د رجع ناس ممن خرج معهحملا خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل أُ     : "عنه قال 

فرقة : ، ويف لفٍظ هلما﴾فما لكم يف املنافقني فئتني واهللا أركسهم مبا كسبوا ﴿: فرتلت؛ال نقاتلهم، وفرقة تقول قاتلهمن فرقة تقول
 . مؤمنون أم كفَّار همتقول نقتلُهم وفرقة تقول ال نقتلُهم، وجاء يف بعض آثار السلف يف تفسري اآلية أنهم اختلفوا فيهم هل

واهللا ﴿ختلفني من املُؤمنني أنهم اختلفوا فئتني يف قوٍم من املُنافقني، وما كان ينبغي هلم ذلك االختالف  واآلية تنكر على املُ    
 واملعىن أنَّ اهللا أوقعهم وأهلكهم وردهم يف الكفر مبا كسبوا من الذنوب، أو ردهم إىل أحكام الكُفر يف الدنيا ﴾أركسهم مبا كسبوا

 .معادام ومنابذممن إباحة الدم واملال ووجوب 
فكيـف  : فإذا كان اخلالف الذي وقع بني الفئتني يف تكفريهم، فاإلركاس املذكور يف اآلية هو ردهم إىل الكفر، واملعىن                  

ودوا لو تكفرون كما كفـروا     ﴿ختتلفون يف كُفر هؤالء واهللا عز وجل قد أوقعهم يف الكُفر يف احلقيقة، بل وبلغ م الكُفر أنهم                   
 مثَّ رتب على هذا أحكامه الدنيوية، من قطع الوالية وحترمي االستنصار م واألمر بقتلهم حيثُ وجـدوا فقـال           ﴾ونون سواءً فتك

فال تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا يف سبيل اهللا فإن تولَّوا فخذوهم واقتلوهم حيـثُ وجـدتموهم وال                 ﴿: سبحانه وتعاىل 
 .﴾رياتتخذوا منهم وليا وال نص

وهذا إنكار من اهللا عز وجلَّ على من توقَّف يف الَّذين ارتكبوا الكفر والردة يومئٍذ، وهو بعموِم لفِظِه ومعناه شاملٌ لكلِّ                      
 .من توقف أو خالف يف مثِل هؤالِء ممن يرتكب املكفِّرات

لكفر يف الدنيا مبا اجترحوه من الكُفر، واملعىن وإذا كان ذلك اخلالف يف قتاهلم أو قتلهم؛ فاإلركاس هو ردهم إىل أحكام ا 
فكيف ختتلفون يف قتال هؤالء واهللا قد ردهم إىل أحكام أهل الكفر من إباحة الدم واملال بسبب الكُفر، مثَّ فصل بذكر بعض : حينئٍذ

 .اآلية ﴾ اهللافال تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا يف سبيل﴿: األحكام اليت تنبين على الكُفر ومنها
واألمراِن كلٌّ منهما متضمن لآلخر مستلزم له، فكفرهم يقتضي قتلهم وإباحة دمائهم، وإباحةُ دمـاِئهم إنمـا تكـونُ                    

:  قالولَى أن ي   املترتبة على كفرهم كما تقدم، واألَ      كُفرهم، واألحكام : لكُفرهم، واهللا عز وجلَّ يف عتاِبه للمختلفني ذَكَر األمرينِ        
ب عليِه من أحكام، وال يكون بني القولَِني اختالفإنَّ الصحابة اختلفوا يف كفرهم وذلك شاملٌ السم الكُفر وملا يترت. 

 :واختلف أهل العلم يف املُنافقني الَّذين نزلت فيهم اآلية ويف األمر الذي كفروا به على قولني
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هي الطائفة اليت خرجت من جيش النيب صلى اهللا عليـه           : ، فقيل   ل املدينة أنَّ اآليةَ نزلت يف قوٍم من أه      : األول القول 
وسلم وهم عبد اهللا بن أيب بن سلول ومن معه من املُنافقني، وذهب من قال بذلك إىل ظاهر حديث زيد بن ثابٍت رضي اهللا عنه،                         

 .لقصة هي سبب النزوليفيد أنَّ هذه ا) فرتلت : ( وزيد بن ثابٍت صحايب شهد القصة وحضرها، وقوله 
 .وقيل نزلت يف قوٍم أرادوا اخلروج من املدينة ملا استومخوها، وهذا قول السدي 

 .وقيل نزلت يف أصحاب اإلفك وهذا قول عبد الرمحن بن زيد بن أسلم
اء حتى يهـاجروا يف     فال تتخذوا منهم أولي   ﴿: ويف قول اهللا تعاىل ذكره    : وضعف ابن جرير هذا القول يف تفسريه فقال        

ألن اهلجرة كانت على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل داره  أوضح الدليل على أم كانوا من غري أهل املدينة؛ ﴾سبيل اهللا
 ألنه ،فلم يكن عليه فرض هجرة ا من املنافقني وأهل الشرك فأما من كان باملدينة يف دار اهلجرة مقيم،الكفرومدينته من سائر أرض 
ه ومقامهيف دار اهلجرة كان وطن. 

وقد ذهب بعض املفسرين كالقرطيب إىل ظاهر حديث زيد بن ثابت وجعلوا اهلجرة هجرم وخروجهم إىل اجلهـاد يف                    
احلديث سبيل اهللا فيما يأيت من غزواٍت بعد أحد، وله وجه وإن كان خالف الظَّاهر، ويحمل على املعىن العام للهجرة الذي جاء يف 

 أخرجه البخاري من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي "واملُهاجر من هجر ما َى اُهللا عنه: "عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
 .اهللا عنهما

 وهذا قول جماهٍد وقتادة ومعمر واختيار ابن جرير، وروي عن ابـن  ، أن اآليةَ نزلت يف قوٍم من أهل مكة :القول الثاين  
 فاستأذنوا النيب ،ذلك مث ارتدوا بعد ،مهاجرون خرجوا من مكة حىت أتوا املدينة يزعمون أم قوم:  بسنٍد ضعيٍف؛ فقال جماهدعباس

 : وقائل يقـول ،منافقونهم :  فقائل يقول؛  فاختلف فيهم املؤمنون ،جرون فيهاة ليأتوا ببضائع هلم يتصلى اهللا عليه وسلم إىل مك    
 .فأمر بقتاهلم هللا نفاقهمفبني ا. هم مؤمنون

 وكانا قد تكلما باإلسالم ومل يهاجرا إىل   ،مبكةر لنا أما كانا رجلني من قريش كانا مع املشركني           ِك ذُ :قتادةوحنوه قول    
، إن دماءمها وأمواهلما حـالل    :  فقال بعضهم  ،مكةفلقيهما ناس من أصحاب نيب اهللا ومها مقبالن إىل          . النيب صلى اهللا عليه وسلم    

حـىت   ﴾فما لكم يف املنافقني فئتني واهللا أركسهم مبا كسبوا﴿: فأنزل اهللا يف ذلك،  فتشاجروا فيهما ، ال حتلّ لكم  : وقال بعضهم 
 .﴾ولو شاء اهللا لسلَّطهم عليكم فلقَاتلوكم﴿: بلغ

 ،اوكان ذلك منهم كـذب  ،أسلمواا من أهل مكة كتبوا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم أم قد             بلغين أن ناس  : معمروقول   
فما لكم يف املنافقني    ﴿:  فأنزل اهللا  ،دماؤهم حرام : وقالت طائفة ، دماؤهم حالل :  فقالت طائفة  ؛فلقوهم فاختلف فيهم املسلمون   
 .﴾فئتني واهللا أركسهم مبا كسبوا

وأقاموا مبكة وأعلنـوا    ، لم هم ناس ختلفوا عن نيب اهللا صلى اهللا عليه وس          :الضحاكومثلُها ما روى عبيد بن سليمان عن         
 فتوالهم ناس من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه ،وسلم فاختلف فيهم أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه        ؛ ومل يهاجروا  اإلميان

وبـرأ  ، فسماهم اهللا منـافقني   . ختلفوا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل يهاجروا         : وقالوا، وسلم وتربأ من واليتهم آخرون    
 .وأمرهم أن ال يتولوهم حىت يهاجروا، ملؤمنني من واليتهما
وكانوا يظاهرون  ، ا كانوا مبكة قد تكلموا باإلسالم     أن قوم  : وقد روي عن ابن عباس من رواية العوفيني وهي ضعيفة          

 وأن ،علينا منهم بأسفليس ، إن لقينا أصحاب حممد عليه الصالة والسالم     :  فقالوا ،هلمفخرجوا من مكة يطلبون حاجة      ، املشركني



 ٩ 
 

 هـ١٤٢٥معسكر البتار   العدد الرابع عشر    مجادى األوىل    عام 

 ، اركبوا إىل اخلبثاء فاقتلوهم فإم يظاهرون علـيكم عـدوكم          :املؤمنني ملا أخربوا أم قد خرجوا من مكة قالت فئة من املؤمنني           
روا  أتقتلون قوما قد تكلموا مبثل ما تكلمتم به من أجل أم مل يهاج    - أو كما قالوا   -سبحان اهللا   :  وقالت فئة أخرى من املؤمنني    

 مـن  ا فكانوا كذلك فئتني والرسول عليه الصالة والسالم عندهم ال ينهى واحد      ؟ويتركوا ديارهم تستحلّ دماؤهم وأمواهلم لذلك     
 .اآلية ﴾فما لكم يف املُنافقني فئتني أتريدون أن دوا من أضلَّ اهللا ﴿:فرتلت الفريقني عن شيء؛

ألجله بكفرهم هو تركهم اهلجرة، واملعروف أنَّ تـرك اهلجـرة يف أول         وظاهر بعض هذه اآلثار أنَّ السبب الَّذي حكم          
والَّذين آمنوا ومل يهاجروا ما لكم من واليتهم مـن  ﴿: اإلسالم كان كبريةً يعاقب عليها بقطع الوالية دون تكفٍري كما قال تعاىل      

 فجعل ،﴾نكم وبينهم ميثاق واهللا مبا تعملون بصريشيٍء حتى يهاجروا وإن استنصروكم يف الدين فعليكم النصر إال على قوٍم بي
الوالية مع قطعها املؤكّد بالنفي العام توجب النصرة على من مل يكن بينه وبني املؤمنني ميثاق وهذا دليلٌ على بقاء حكم اإلسالم،                     

 .ووجوب اهلجرة وتعليق الوالية عليها مما نسخ باالتفاق بعد الفتح
ان بأموٍر أُخرى غري ترك اهلجرة وإن كان ترك اهلجرة مقدمةً هلا وسببا، من مظاهرة املـشركني                 واألظهر أنَّ تكفريهم ك    

إنَّ الَّذين توفَّاهم   ﴿: على املسلمني، أو سب للمسلمني، أو حب النتصار الشرك على اإلسالم، وحنو ذلك فهم ممن قال اهللا فيهم                 
 .اآلية ﴾..نا مستضعفني يف األرضاملالئكة ظاملي أنفسهم قالوا فيم كُنتم قالوا كُ

 إنَّ نزول اآليِة أول مرٍة كان يف أناٍس من أهل مكَّة لظاهِر اآليِة الدالِّ على أنهم ليسوا من أهل املدينة فوجبت        :وقد يقال  
                  ر اآلية من السلف من إعالم اإلميان بعد خوفهم على    عليهم اهلجرة من بلدهم الذي هم فيه إىل مكة، والقصة اليت ذكرها من فس

أمواهلم وجتارم يحتمل أنها كانت بعد بدٍر، حني انتصر املسلمون وأعزهم اهللا، وانكسرت نفوس الكافرين وذلُّوا وخافوا علـى                   
والسور من القُرآن   لآليِة بعد أحٍد، وقد تكرر نزول بعض اآلياِت         جتارم وأمواهلم، أما ما ذكره زيد بن ثابٍت فيحتملُ نزوالً ثانيا            

يف أكثر من موضع كالفاحتِة وغريها، كما حيتمل أنَّ اآليةَ تليت يف أولئك القوم واستدلَّ ا علماء الصحابِة على هذا األمر ملطابقته         
د بن ثابٍت مـن     له يف احلُكم، فيكون ما ذكره زيد بن ثابٍت واقعةً نزلت اآليةُ يف جنِسها ال يف عيِنها، ويضعف هذا القولَ أنَّ زي                     

نما كان بعد هذا األمـر ال   صريح يف أنَّ نزولَها إ )فرتلت( :  علماء الصحابة بالقُرآن فيبعد أن يفوته نزول اآلية قبل أحٍد، وقوله      
 .قبله

أيا كان القـوم  والقوالن جيتمعان يف اإلنكار على من توقَّف يف تكفِري من ثبت كُفره، أو يف قتاِله واستحالِل دِمِه وماِله،        
 . الَّذين اختلف فيهم، ولفظ اآلية كذلك عام ال يخصصه خصوص الواقعة، واهللا أعلم

 :تنبيه 
 :األخوة املتابعني حللقات ننبه 

 ] العالقات الدولية يف اإلسالم [
 ، وتكون مرتبطة بإنتهاء الشيخ فارس من إعداد كل حلقة حبسبها           عن موعد صدورها  إىل أا رمبا تتأخر     

  . ، واهللا ويل التوفيق، ولن يكون هلا موعد دوري ثابت خترج فيه
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 RPGمضاد الدروع                                           
 

 

 R.P.G - ١٨ قاذف آر يب جي

 
 مواصفات السالح 

 ) الفايرب جالس (  الزجاجية من األلياف جسم القاذف
 ) مغلق (  ملم ٧٠٠ طول القاذف
  ملم٦٣،٥٠ عيار املقذوف
  ملم٦١٩٠ طول املقذوف
  كلم١،٤٤ وزن املقذوف
  كلم٢،٧٢ الوزن الكلي

 ث/ م١١٤ السرعة االبتدائية 
 ثواين ) ١٠ - ٨(  الوقت الالزم لتجهيز القاذف للرماية

 

 أجزاء السالح
  . غطاء الشعرية -١
 . التعليمات باللغة الروسية  -٢
 . غطاء جمموعة الزناد  -٣
 . جمموعة الزناد  -٤
 . الفريضة  -٥
 . مغالق الفريضة وأمان اإلبرة  -٦
 . بيت الكبسولة البادئة  -٧
 . غطاء السبطانة اخللفي  -٨
 ) . يف حالة فتحها ( غطاء مغالق السبطانة  -٩
 . حزام  -١٠
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 . غطاء السبطانة األمامي  -١١
 . الشعرية  -١٢
 ) . يربط بني الزناد واإلبرة ( سيخ اإلبرة  -١٣
 . بيت جمموعة اإلبرة  -١٤
 . املقذوف  -١٥
 . صاعق كهربائي  -١٦
 . قفل غطاء السبطانة األمامي  -١٧
 . أنبوب االستطالة اخللفي  -١٨
 . الصاعق الكهربائي  -١٩
 . احلشوة اجلوفاء  -٢٠
 . احلشوة الدافعة  -٢١
 . الكبسولة البادئة  -٢٢
 ) . يف حالة فتحها ( أجنحة حفظ التوازن  -٢٣
 ) . يف حالة إغالقها ( فظ التوازن أجنحة ح -٢٤
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 طريقة استعمال السالح 

 . افتح الغطاء إىل األسفل  -١

 
 . باليد األخرى ) حتت الكبسولة البادئة متاماً ( أمسك السبطانة من وسطها وأمسك طرف السبطانة اخللفي  -٢

 
 . اسحب يف اجتاهني متضادين بثبات  -٣

 
 . سوف ينفتح الغطاء األمامي للسبطانة تلقائياً وح الشعرية تلقائياً عندها سوف تنفت -٤
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 ، وجيـب أن  45ْاسحب إىل النهاية حبيث تصبح الفريضة منتصبة بزاوية قائمة ، وحىت يكون مغالق الفريضة منتصباً بزاوية     -٥

ماميـة   احلركـة األ   توقف أنبوب االستطالة الداخلي عن    يكون السحب بقوة وثبات حىت يتم إغالق جزئي السبطانة وحىت ي          
 . واخللفية متاماً 

 
 وعندها سـوف  90ْاضغط الفريضة إىل األسفل حىت يتحرر أمان اإلبرة ويصبح مغالق الفريضة وأمان اإلبرة منتصباً بزاوية                -٦

 . ينفتح أمان الزناد تلقائياً وبالتايل يصبح السالح جاهزاً للرماية 

 
 . والرمايةهذا هو شكل السالح حالة الرمي ، وما عليك إال التصويب  -٧

 
وعنـد تـدين   ( + ) باللون األمحر ، وعند ارتفاع درجات احلرارة ضع املؤشر على                ) -( + / يوجد على الفريضة    : مالحظة  

  ) . -( درجات احلرارة ضع املؤشر على 
 إدخـال  ضع قفل الغطاء يف مكانه على الشعرية مع ضغط الشعرية إىل األسفل حىت ترجع إىل وضعها األصـلي ، مث أكمـل      -٨

 . األنبوب حىت تبدأ الشعرية يف الدخول حتت غطاءها 
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بعد أن تدخل الشعرية قليالً حتت غطاءها اترك الشعرية واضغط على الفريضة إىل األسفل حىت ترجعها إىل مكاا حتت الفريضة  -٩

 . ق الغطاء األمامي للسبطانة الذي هو أمان اإلبرة أيضاً ، مث أكمل إدخال أنبوب االستطالة حىت تسمع صوت الزناد مث أغل

 
 كيفية تأمني السالح 

 . اضغط الفريضة إىل أسفل حىت تدفع أمان الزناد إىل اخللف ، واحتفظ ذه الوضعية للفريضة  -١

 
 . وأنت ما تزال ممسكاً بالفريضة اضغط على أمان اإلبرة إىل األسفل باليد األخرى  -٢

 
 بدون أن تترك أمان اإلبرة ، ويف نفس الوقت اضغط على الزناد إىل األسفل حىت اترك الفريضة ترجع لوضعها األصلي ، وذلك -٣

 . يتحرك سيخ اإلبرة إىل اخللف ، ال تنفجر الكبسولة يف هذه احلالة نظراً لوجود أمان اإلبرة يف وضعية التأمني 
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يدك ادفع مغالق الـسبطانة إىل األسـفل        وأنت ال تزال ممسكاً بأمان اإلبرة ب      ،  بعد أن تضغط على الزناد يتحرر سيخ اإلبرة          -٤

 . بواسطة قطعة من اخلشب أو ما شاها 

 
اضغط املغالق إىل اخللف وادفع بأنبوب االستطالة اخللفي إىل داخل األسطوانة ، وعندما يبدأ األنبوب يف الدخول ميكنك أن                    -٥

 . ط تترك مغالق السبطانة ولكن احفظ أمان اإلبرة إىل األسفل زيادة يف االحتيا

 
قبل أن يصل أنبوب االستطالة إىل مكانه سوف يربز غطاء الشعرية عند مقدمة السبطانة وعندها توقّف عند إدخال األنبوب ،              -٦

 . وابدأ يف إغالق الغطاء األمامي مع بقائك ممسكاً بأمان اإلبرة إىل األسفل 
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 .. االه م اهللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن وبس

نعتذر إليكم أيها اإلخوة عن االنقطاع الذي حصل يف العدد السابق ، وهاحنن نعود حبمد اهللا لنواصل برناجمنـا الليـاقي املتقـدم                  
 ..، ونأخذ يف هذا العدد بإذن اهللا األسبوعني التاسع والعاشر من اجلدول ) برنامج القوات اخلاصة ( 

 األسبوع التاسع 
  للجزء األعلى من اجلسدمتارين

 . لكل قبضة  ) ١٠ - ٨ - ٦ - ٤ - ٢ × ٥: ( متارين سحب 

 
 

 
  . ٧٥ × ٢: متارين سحب الذراعني 

 
 متارين العنق

  . ٤٠ × ٢:  أسفل -أعلى 
  . ٤٠ × ٢:  يسار -ميني 

 

 السبت 

  هرولة- سباحة -هرولة 
 .  كلم ٣ هرولة - كلم بدون زعانف ١ سباحة - كلم ٤هرولة 

 األحد

 متارين للجزء األسفل من اجلسد
  . ٢٠ × ٤وضع القرفصاء 

  . ٢٠ × ٤متارين االحنناء بالركبة 
  . ٢٠ × ٣وثبة الضفدع 
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  . ٢٠ × ٣متارين القفز 
  . ٢٠ × ٤رفع العقبني 
  .  ١٠٠ × ٢وضع احلبو 

 
 جري بالسرعة القصوى 

  . ٥×  م ٢٠
  . ٥×  م ٤٠
٥ × ٦٠ .  
٥ × ١٠٠ .  
٣ × ٢٠٠ .  
٢ × ٤٤٠ .  
 سباحة
 م ركل بـدون  ٣٠٠ - م سحب بدون ركل    ٥٠٠ - م تسخني    ٢٠٠

 ثانية بعد ١٥ م بالسرعة القصوى مع االستراحة ملدة ٥٠ × ٨ -سحب 
 ١٥ م بالسرعة القصوى مع االستراحة ملـدة         ١٠٠ × ٢ - م   ٥٠كل  

 .  م تربيد ٢٠٠ - م ١٠٠ثانية بعد كل 
 ة هرول- سباحة -هرولة 
 االثنني . كلم ٤ هرولة - كلم بالزعانف ١ سباحة - كلم ٤هرولة 

 متارين العنق 
  . ٤٠ × ٢:  أسفل -أعلى 
  . ٤٠ × ٢:  يسار -ميني 

 ءالثالثا

 سباحة 
 .  م تسخني ٢٠٠
 .  م سحب بدون ركل ٥٠٠
 .  م ركل بدون سحب ٣٠٠
 ٥٠ ثانية بعد كل ١٥ م بالسرعة القصوى مع االستراحة ملدة ٥٠ × ٨
 ثانية بعد ١٥ م بالسرعة القصوى مع االستراحة ملدة ١٠٠ × ٢ -م 

 . م تربيد ٢٠٠ - م ١٠٠كل 

 متارين للجزء األسفل من اجلسد األربعاء 
  . ٢٠ × ٤وضع القرفصاء  



 ١٨ 
 

 هـ١٤٢٥معسكر البتار   العدد الرابع عشر    مجادى األوىل    عام 

  . ٢٠ × ٤متارين االحنناء بالركبة 
  . ٢٠ × ٣وثبة الضفدع 
  . ٢٠ × ٣متارين القفز 
  . ٢٠ × ٤رفع العقبني 
  .  ١٠٠ × ٢ وضع احلبو

 هرولة
 .  دقيقة ٢٧ كلم يف ٤هرولة 
 سباحة
 .  م بالزعانف ٢٠٠٠سباحة 

 متارين للجزء األعلى من اجلسد
 . لكل قبضة  ) ١٠ - ٨ - ٦ - ٤ - ٢ × ٥: ( متارين سحب 

 
 

 
 

 متارين العنق
  . ٤٠ × ٢:  أسفل -أعلى 
  .٤٠ × ٢:  يسار -ميني 

 اخلميس

 هرولة
كيلو ونصف بالسرعة القصوى وكيلو (  وقت حمدد  كلم هرولة يف٣

 ) ونصف هرولة عادية 
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 األسبوع العاشر

اختبار لربنامج اللياقة البدنية ( السبت 
 ) للقوات اخلاصة 

 .  م سباحة بالضربة اجلانبية أو ضربة الصدر ٥٠٠
 .أقصى عدد ممكن يف دقيقتني : متارين دفع 

 .يقتني أقصى عدد ممكن يف دق: متارين جلوس 
 .أقصى عدد ممكن بدون مدة حمددة : متارين سحب 

 . هرولة كيلو ونصف بأحذية القتال 

 هرولة األحد
 .  دقيقة ٢٧ كلم خالل ٤هرولة 

 متارين للجزء األعلى من اجلسد
 .لكل قبضة  ) ١٠ - ٨ - ٦ - ٤ - ٢ × ٥: ( متارين سحب 

  . ٧٥ × ٢: سحب الذراعني 
 : ة من  جمموعة فائق٢٠

  . ١٠× متارين جلوس 
  . ١٠× متارين دفع 

  . ١٠× متارين جلوس 
  . ١٠× رفع الساقني 

 االثنني
 

  هرولة - سباحة -هرولة 
 .  كلم ٣ هرولة - كلم بالزعانف ١ سباحة - كلم ٣هرولة 

 متارين للجزء األسفل من اجلسد 
  . ٢٠ × ٣: وضع القرفصاء 
   .٢٠ × ٣: االحنناء بالركبة 
  . ١٥ × ٣: وثبة الضفدع 

  . ٢٠ × ٣× مترين القفز 
  . ٢٠ × ٣رفع العقبني 
  . ١٠٠ × ٢وضع احلبو 

 ءالثالثا

 هرولة بالسرعة القصوى 
  . ٥×  م ٢٠
٥ × ٤٠ .  
٥ × ٦٠ .  
٥ × ١٠٠ .  
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٣ × ٢٠٠ .  
٢ × ٤٤٠ .  

 هرولة األربعاء 
 .   دقيقة ٣٣ كلم يف ٤هرولة 
  متارين بدنية–سباحة 

 :  جمموعة بدنية من ١٥
 .  م ١٠٠سباحة حرة بالسرعة القصوى ملسافة 

  . ١٥: متارين دفع 
  . ١٥) : اختياري ( مترين بطن 

 . أقصى عدد من متارين الدفع خالل دقيقتني 
 . أقصى عدد من متارين اجللوس خالل دقيقتني 

 . أقصى عدد من متارين السحب 

 سحب الذراعني 
٧٥ × ٢ .  

 اخلميس

  سباحة
 .  كلم بالزعانف ٤سباحة 
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 القدس عاجز 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القدس عاجز ولّعت فيـه نـريان      

 ويذوق املُر علـى مـر األزمـان       

ــان ــوبكم ذرة إمي ــان بقل  إن ك

 وين الود والرمحة ، وين التِحنـان      

 يالقدس ماننساك وان كان ماكـان    

 ماشفت البطل يوم ان اهلدف حان     

 صابوا وخلّوا يشعل الربج نـريان     

 من بعدها بوش منا خاطره شـان      

  يـدعون اميـان    واهل النفاق اللي  

 أنا امحد اهللا يوم اللي باخلفى بـان       

 وصرنا بعدها بسجن احلاكم الفتان    

 ياخاين الدين وقت الـوغى حـان   

 جاك األسود اللي يهدون االركان    
 

 نــاٍر عــود مــن حوهلــا منــذاب 

 يا شايب ويا شاب   : ويصيح وينادي   

 انصروين وانقذوين من بني االنيـاب     

 جرحي من الـدم مـازال صـباب       

 نا ننصرك مـع كـل األبـواب       ومه

 وبالطايرة طار ، ويف برجهم صـاب      

 من بعدها هويت وال عـاد تنـهاب       

 ومن الغضب قام فالت له اعـصاب      

 قتـل وارهـاب   : منها تربوا وقالوا    

 وصرنا الوايف نعرفه ، واخلاين الكذاب     

 محاة أمريكا هلـا احبـاب واذنـاب       

 بالذبح جينـاك ، والعنـه جمنـاب       

  عاب ماضرهم جيشك ، وال كل من     
 جج
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 ) خطاب ( سامر بن صاحل السويلم                                        

  
:   

 ، ينتمي لعائلة خيرة طيبة اشـتهرت بالـشجاعة          جزيرة العرب مشال   من اهلجرة النبوية يف مدينة عرعر        ١٣٨٩ولد خطاب عام    
، ولو مل تنجب هذه العائلة  إال خطاباً لكفاها شـرفاً            " النشمي  " والشهامة حىت أن جده عبد اهللا عِرف يف منطقة األحساء بـ            

هـ وهناك ولد أجداده ، وولد فيها والد خطاب صاحل          ١٢٤٠عائلة من بالد جند إىل األحساء عام        وسؤدداً ، ولقد نزحت هذه ال     
رمحه اهللا تعاىل الذي انتقل إىل عرعر ، وهناك ولد بطلنا خطاب ، ومكث فيها حىت انتهى من الصف الرابع االبتدائي وعمره عشر                

املناطق اجلبلية يعلمهم الشدة والشجاعة ، ويضع علـى ذلـك           خوته كل أسبوع إىل      ، ويف عرعر كان والده يأخذه مع إ        سنوات
اجلوائز واحلوافز ويطلب من أوالده العراك والصراع حىت تشتد سواعدهم ويف هذا اجلو بدأت تظهر آثار النجابة والشجاعة علـى       

 ب يف حي مشهور أخـرج دعـاةً      خطا ، وهناك ترىب  خطاب ، مث انتقل والده رمحه اهللا بأبنائه إىل منطقة الثقبة بالقرب من اخلرب               
وصاحلني وهو حي الصبيخة ، وتويف والد خطاب قبل سنتني ، وكانت أمنيته أن يرى خطاباً قبل وفاته نسأل اهللا أن جيمع بينهم يف 

ألصل  سنة ، وهي تركية ا٥٨جنته ، أما أمه فمازالت على قيد احلياة وامسها رمسية بنت إمساعيل بن حممد املهتدي وتبلغ من العمر            
هرب أبوها من تركيا عند سقوط اخلالفة اإلسالمية واستيالء كمال أتاتورك على تركيا ويف سوريا ولدت أم بطلنا خطاب ، وال                     
نقول هلا إال غفر اهللا لبطن جاء لنا خبطاب ، وخلطاب من اإلخوة مخسة هو خامسهم يف الترتيب ، وكان بيت خطاب كأي بيت                        

يط  واالهتمام بشعائره الظاهرة إال انه كان يتفوق على كثري من البيوت باالهتمـام بالـشر               يف ذلك الوقت من جهة حب الدين      
ة إلخـراج القائـد   ابة إذا قلنا أن البيئة مهيأ معدومة يف ذلك الوقت ، وهلذا ال غرهب، وهذه كانت شِ  اإلسالمي  والة اإلسالمية     

واستـشهد  . فيتحدث اللغة العربية واللغة الروسية واإلجنليزية والبوشتو خطاب رمحه اهللا ، وكان رمحه اهللا يتحدث بأربع لغات ،   
 . عاما٣٣ًهـ من اهلجرة وله من العمر ١٤٢٣رمحه اهللا يف أوائل شهر صفر من عام 


وبقي ،   عاماً ؛ حيث ترك دراسته       ١٧هـ بعد رمضان مباشرة وله من العمر        ١٤٠٨التحق خطاب رمحه اهللا باجلهاد األفغاين عام        

هـ ولكنه رجع خالل تلـك  ١٤١٢هناك شهرين مث رجع وحج وعاد مرة أخرى إىل أفغانستان ، وبقي فيها إىل اية اجلهاد عام        
 سرية "  وويل قيادة ،الفترة للعالج من إصابة أصابته أثناء إحدى املعارك األفغانية ، وظهرت حنكته وبراعته يف مدينة لوجر األفغانية 

ااهدين ، مث انتقل بعد ذلك إىل طاجكستان ملدة سنة واحـدة ؛ حـىت    فيما بعد منوذجاً حيتذى به يف سرايا   اليت أصبحت " أحد  
 .أصيب يف معركة من املعارك ، وقطعت أصبعني من أصابع يده اليمىن بسبب قنبلة يدوية 


األفغان ، وكانت  أن مترغت القوة العظمى يف وحل أرضالروسي من أفغانستان جير أذيال اهلزمية بعد  م خرج اجليش١٩٨٩يف عام 

وقوض االحتاد ، بدأت مجهوريات االحتاد السوفيييت يف التفكك  هذه من املسامري اليت دقت يف نعش االحتاد السوفيييت ، وعلى أثره
 .وغريها غستان وأنقوشياالشيشان ودا: حيافظون على االحتاد الروسي الذي من ضمنه مشال القوقاز  السوفييت ، وبقي الروس
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بالده حاكماً فيها ، وبدأ يطرح فكـرة االسـتقالل           وكان جوهر دوداييف الشيشاين ضابطاً كبرياً يف اجليش الروسي ، فعاد إىل           
،  م ، والروس يلوحون باجتياح الشيشان ، فقام جوهر بتعبئة الشيشانيني خالل سـنتني  ١٩٩٢ بالشيشان عن االحتاد الروسي منذ 

ودخلوها من ثالثـة حمـاور،   هـ   ٨/٧/١٤١٥دولة الشيشان فجر يوم األحد املوافق        اح اجليش الروسي  وم رئاسي اجت  ويف مرس 
، وأسقطوا بعض  وحرقوا بعضها  جندياً واستولوا على العديد من الدبابات وحامالت اجلنود٤٧الشيشان ببسالة وأسروا  وقاومهم

 . الطائرات وقد اعترف الروس بذلك
شـعبية وسـط    الروسي هذا التدخل ودعا النائب يوشينكوف الذي قاد املفاوضات يف جروزين إىل تظاهرات       ربملانولقد رفض ال  

 إىل التراجـع عـن      نيالشيشان داعياً يلتس   موسكو وحذر رئيس الوزراء الروسي السابق جيدار من حدوث أفغانستان أخرى يف           
دخل باردة وعلى استحياء بدعوى أن األمر شأن داخلي أمـا العـدوان        هذا الت  ، وكانت ردود الفعل الغربية على      استعمال القوة 
يؤيد التدخل الروسي وهو شأن  إنه:  اإلنسان فال قيمة هلا مادام األمر خيص املسلمني فقد قال وزير خارجية أمريكا وانتهاك حقوق

، مـع األمـل    قلةً فيه ديد لألمن األوريب إن وجود الشيشان مست   :  ذلك  عن داخلي أما وزير اخلارجية الربيطاين فقد قال زيادةً       
  . خبصوص هذا االجتياح  وال يستبعد أن الروس قد أخذوا إشارة خضراء من االجتماعات األوربية!! سريعة بتسوية سلمية

غرق كان مقرراً هلذه احلرب أال تست:  بدأت القتال بعد ذلك ، مث ١٤/١٢/١٩٩٤وعندما وضعت روسيا قواا يف حالة تأهب يف    
معـدودة،   اخلارجية الروسي قد صرح بأن املهمة العسكرية يف الشيشان لن تستغرق أكثر من ساعات       ، حىت إن وزير    وقتاً طويالً 

، بينمـا مل      ألف مقاتـل   ١٥٠لغزو الشيشان    أم حشدوا :  ومما يدل على أن الروس كانوا جادين يف إاء هذه احلرب بسرعة           
 .ولكن الذي حدث أن املعركة طالت وزادت أعباؤها  ،  هذا العددحيشدوا لغزو أفغانستان إال نصف

اليت حوصر فيها  زاف القوات الروسية داخل الشيشان ، وخباصة عملية غروزين بقيادة شاملـالقتال واستن وبعد عشرين شهراً من
ة مصاحلة من أهم بنودها أذالء صاغرين حتت مظل اضطر الروس للخروج من أرض الشيشان: أكثر من سبعة آالف جندي روسي   

م ، وأن خترج القوات الروسية مـن أرض الشيـشان ، وأال   ١٩٩٦سنوات من عام    أن يرجأ موضوع استقالل الشيشان مخس     : 
  .شؤوا الداخلية تتدخل يف

ى هـ بدأ ااهدون بزعامة خطاب وباسييف بعملية كبرية على أكرب قاعدة عسكرية روسية على مـستو               ١٤١٨يف رمضان عام    
القوقاز ، وتقع يف داغستان ، فقاموا بتدمريها وتفرقت الشرطة الداغستانية واستنجدت بالروس الذين جاءوا بأعداد كبرية إىل القرية 
 وحاصروها ، وبدءوا الضرب عليها بالطائرات واملدافع فاستنجد ااهدون بإخوام يف الشيشان الذين دخلوا من حمافظة بوتليخ و            

 وتسارعت األحداث وتدفقت القوات الروسية ، واستخدموا مجيـع          ،استولوا على ثالث قرى ومطار عسكري       وا الروس و  ؤفاج
 .ة واخلفيفة يف مواجهة ااهديناألسلحة الثقيل

قاتل عدوك قبل أن يغزوك ، فـال        : بل كان رمحه اهللا يكرر قول       ،  مل يكن رمحه اهللا ممن يعتمد سياسة ردود األفعال يف جهاده            و
ه حىت يغزونا ، مث نصيح كما تصيح النساء ؛ بل مىت ما رأينا أنه قد هم بنا فإن كان لنا قدرة أوقفناه حىت ال يتجرأ على بقية              ننتظر

بالد املسلمني ، وهلذا غضب رمحه اهللا ملا المه بعض الصاحلني يف غزوه لداغستان مما أشعل فتيل معركة الشيشان الثانية ؛ بل ورماه 
 وإلقاء املسلمني إىل التهلكة ، وهو من هذه التهمة براء ؛ حيث ذكر أن الروس قد مجعوا العزم على حرب هـذه                       البعض بالعجلة 

البلد مرة ثانية من خالل نشرهم الستخبارام ، وكذلك صنعهم للتفجريات يف موسكو وغري ذلك من األسباب اليت تعطي الروس    
محه اهللا أن جيعل الشيشان وداغستان بلداً واحدة كما كانت قدمياً من أجـل              الضوء األخضر لغزو الشيشان مرة أخرى ، فأراد ر        

 . كسب مساحة أكرب يف قتال العدو ، وكذلك إثارة أكرب عدد من املسلمني حملاربة عدوهم 
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حـرب  " وفعالً تبني صحة رأي خطاب بعد أشهر ، وأظهرت روسيا نواياها وأطماعها ، وقامت بغزو الشيشان حتت مـسمى                    
إىل مىت وحنن جنلس ننتظر العدو ؟ ونعلم أنه جيهز العدة إلبادتنا حىت يغزونا ويهلكنا ، فنقف على : ، حىت قال رمحه اهللا " هاب اإلر

 .  املنابر نشكو هتك األعراض ، وقتل األنفس ، واحتالل البلدان
ااهدون بعمليات ناجحة على مدار السنوات و منذ ذلك التاريخ تدور املعارك وحرب العصابات بني ااهدين و الروس و قد قام 

 و يف املقابل فإن اجلهاد ال ميـضي         زافها اقتصادياً ـ و استن   و سياسياً  القليلة املاضية متكنوا فيها من إرهاق الدولة الروسية عسكرياً        
 .نة  فمن سنته تعاىل أنه البد فيه من تضحيات وبأساء وضراء وزلزال حىت يدخل ااهدون اجلسهال هيناً


 أما هـو   ، يف نظر الكثريذاخيطئ من يظن هذا العنوان مبالغا فيه بل هي عني احلقيقة ، وعندما نقول خطاب يبحث عن املوت فه         

 .  إنه يبحث عن الشهادة ؛فيبحث عن احلياة الكاملة
 ا فلم ييأس فغادر إىل الشيـشان       طاجكستان ومل ينلها أيض    مل جيدها يف أفغانستان رغم حبثه املضين وحماوالته الدءوب فالتمسها يف          

 . ، نسأل اهللا أن يتقبله يف الشهداء زال يبحث عنها يف مظاا حىت بلغه اهللا مراده حنسبه كذلكما و
ومل تكن رحلة املوت أو البحث عن الشهادة مل تكن مفروشة بالورود وإمنا هي جراحات ومعاناة وبطوالت أدهـشت األبطـال           

املوت والذل  فسهم قبل أن تدهش الروس الذين رمبا سيبقون مدة طويلة غري مصدقني أن تغتال يد الغدر هذا البطل الذي أذاقهم                   أن
 . سنوات طويلة - بعون اهللا –

  وحضر أغلب العمليات الكربى يف اجلهاد األفغاين       ١٩٨٨بدأ رمحه اهللا رحلته منذ أربعة عشر عاما يف أفغانستان وكان ذلك عام              
 . ١٩٩٣ ومن ضمنها فتح جالل آباد وخوست وفتح كابل يف عام ١٩٨٨منذ عام 

الطلقـات   ( مم يف أفغانستان     ١٢,٧يصف أحد ااهدين كيف أصيب بطلق ناري يف بطنه بواسطة مدفع رشاش ثقيل من عيار                
سانا فإا حتول اللحم البـشرى إىل       ا لو أصابت إن   إ:  مم تستخدم الختراق الفوالذ والدروع ، وكما يقول اخلرباء           ١٢,٧عيار  

قتـال يف  خالل إحدى العمليات كنا جنلس يف حجرة يف اخلط اخللفي كان الوقت ليالً وكان ال :" يقول   ) عجني من اللحم والدم   
بعدها بعدة دقائق دخل خطاب علينا احلجرة وكان وجهه شاحباً ومع ذلك فقد كان يتصرف تـصرفاً          ،  اخلطوط األمامية شديداً    

دخل احلجرة ماشياً ببطء مث جلس يف الناحية األخرى من الغرفة جبانبنا وكان هادئاً ال يتكلم على غري عادته ، فـأحس                      . بيعياً  ط
بكلمة ومل يظهر أي حركة توحي بأي شيء من األمل ، فـسألناه إذا  تكلم نه مل يمن أخوة أن هناك شيئاً غري طبيعي على الرغم       اإل

 قد أصيب إصابة بسيطة أثناء وجوده يف اخلطوط األمامية جلبهة القتال وأا ليست إصـابة خطـرية ،                   نهأكانت به إصابة ؟ فرد      
خوة لريى إصابته فرفض خطاب أن يريه شيئاً قائالً أا ليست خطرية ، فأصر هذا األخ على رؤية إصابته وملس فاقترب منه أحد اإل

قرب أدماء ، والرتيف ال يزال مستمراً بشدة ، فأسرعنا ونادينا سيارة ونقلناه إىل مالبسه بيده ناحية البطن فوجد املالبس غارقة يف ال
 . " مستشفى ، يف الوقت نفسه كان خطاب يردد طوال الوقت أن أصابته ال تستدعي كل هذا االهتمام وأا إصابة بسيطة 

ه عن حرب أخرى تدور ضد نفس العـدو         بعد هزمية السوفيت وانسحام من أفغانستان مسع خطاب وجمموعة صغرية من إخوان           
 ، ١٩٩٣ولكنها هذه املرة كانت يف طاجيكستان فأعد حقائبه ومعه جمموعة صغرية من اإلخوة وذهبوا إىل طاجيكستان يف عـام            

 . نقصهم الذخائر والسالح تلروس يف اجلبال املغطاة بالثلوج ومكثوا هناك سنتني يقاتلون ا
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اليمىن ، حني انفجرت قنبلة يدوية يف يده مما نتج عنها إصابة بالغة استدعت قطع أصبعني ، وقد وهناك فقد أصبعني من أصابع يده      
حاول إخوانه ااهدون إقناعه بالعودة إىل بيشاور للعالج ولكنه رفض وصمم على وضع عسل النحل على إصابته ، وضع العسل                  

 .اجل هذه اإلصابة وليس هناك حاجة للذهاب إىل بيشاور وربطها قائالً أن هذا سوف يع
 وكان يف هذا الوقت بداية احلرب يف ١٩٩٥بعد سنتني يف طاجيكستان عاد خطاب وجمموعته الصغرية إىل أفغانستان يف بداية عام     

 . الشيشان
عندما رأيت : "يف أفغانستان فقال وصف خطاب شعوره عندما رأى أخبار الشيشان على حمطة تليفزيونية تبث عرب القمر الصناعي 

ن هناك علمت أ) كرب أاهللا (  رسول اهللا ، ويصيحون صيحة اموعات الشيشانية مرتدية عصابات مكتوباً عليها ال إله إال اهللا حممد
 " . ذهب إليهم أنه جيب علي أن أجهاداً يف الشيشان وقررت 

وحتركـت   ١٩٩٥ة جماهدين مباشرة إىل الشيشان كان ذلك يف ربيـع     رحل خطاب من أفغانستان ومعه جمموعة مكونة من مثاني        
 خالل ثالث سنوات من الذين قتلوان عدد اجلنود إ  :سؤولون الروس طبقاً إلحصائيامل املوقا القضية الشيشانية عسكرياً وإعالمياً

 . فغانستان احلرب يف الشيشان فاق أضعاف عدد اجلنود الذين قتلوا خالل عشر سنوات من احلرب يف أ
وفيها قاد جمموعة مكونة من " شاتوى " قاد خطاب عملية من أجرأ العمليات وكانت عبارة عن كمني م ١٩٩٦ أبريل ١٦يف يوم  

 عسكرياً  ٢٢٣ تقول املصادر العسكرية الروسية أن       ، سيارة مغادرة من الشيشان      ٥٠ جماهداً ملهامجة طابور روسي مكون من        ٥٠
نتج عن هذه العملية إقالة ثالثة جنراالت ، وقـد أعلـن   ، واً ودمرت اخلمسون سيارة بالكامل اً كبري ضابط ٢٦قتلوا من ضمنهم    

هذه العملية بالكامل على شريط فيديو توجد منها بعض الصور يف وصورت بوريس يلتسني بنفسه عن هذه العملية للربملان الروسي 
 . موقع عزام بشبكة اإلنترنت 

موعة عملية هجوم على معسكر روسي نتج عنه تدمري طائرة هليكوبتر بصاروخ بعدها بشهور نفذت نفس اAT- ٣ Sager 
 . املضاد للدبابات ومرة أخرى مت تصوير العملية بالكامل على شريط للفيديو 

 . يف الذي قاده القائد الشيشاين شامل باسي١٩٩٦كما شاركت أيضا جمموعة من مقاتليه يف هجوم غروزىن الشهري يف أغسطس 
 عندما قاد جمموعة مكونة من مائة جماهد شيشاىن وغري شيشاين ١٩٩٧ ديسمرب   ٢٢وقد ظهر امسه مرة أخرى على الساحة يف يوم          
 سيارة وقتلوا العديـد  ٣٠٠ اآليل ودمروا ١٣٦ كيلو متر القيادة العامة للواء ١٠٠، وهامجوا داخل األراضي الروسية وعلى عمق        

يف مجاعة خطاب هو أبو ) من مصر(د يف هذه العملية اثنان من ااهدين من ضمنهم أحد كبار القادة من اجلنود الروس وقد استشه
 . بكر عقيدة رمحه اهللا 

 خطاب بطالً يف الشيشان وقد منح هناك ميدالية الـشجاعة           أصبح ١٩٩٦بعد انسحاب القوات الروسية من الشيشان يف خريف         
وقد منحوه أيضا رتبة لواء يف حفل حضره شامل باسييف وسلمان رودييف القادة العباقرة يف  ،بسالة من قبل احلكومة الشيشانية وال

 .  وقبل مقتل جوهر دودايف كان خطاب حيظى لديه باحترام ناله بعمله وليس بالكالم ،حرب الشيشان 
 وقد جنا مـن  ،قدم حلظة وال يتأخر حلظة  راسخاً أن أجله سوف ينتهي يف الوقت الذي كتبه اهللا له ال يت  كان رمحه اهللا يؤمن إمياناً    

 عند قيادته لشاحنة روسية كبرية انفجرت وأصبحت حطاماً ومات من كان جبانبه وهـو مل            حصل حماوالت عديدة الغتياله أقرا   
 . يصب خبدش 

قائد خطاب حفظه اهللا قام ال: " و يقول أبو عمر النجدي يف مقاالته عن االحنياز من جروزين ، و الصعاب اليت واجهوها يف ذلك                
برصد الطريق بنفسه لضمان سالمة الطريق وسهر الليايل الطوال املتواليات يفكر يف أمر اجلرحى واملرضى واألصحاء على حد سواء 
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 و يقول  " ويقتدون بأصحابه رضوان اهللا عليهم أمجعنيصلى اهللا عليه وسلمفقادتنا يسريون على ج املصطفى ، وال غرابة يف ذلك 
كان القائد العام حفظه اهللا يبحث لنا عن طريق سهل علينا حيافظ فيه على قوانا وطاقتنا فعرض نفسه للخطـر     : "  موضع آخر    يف

أكثر من أربع مرات كل ذلك حىت جينبنا اإلرهاق وذلك بصعود جبل شاهق كان يعرف أنه سينهك قوانا لو سلكناه أوالً فحاول                  
 ". ، فأمرنا أخرياً بعد احملاوالت مضطراً الصعود إىل اجلبل الذي جتنبه أوالً االستبقاء على قوانا ولكن دون جدوى


) خطاب(وأظن ذلك صحيحاً ألن أحد املتهمني بقتل        ،   أنفسهم   باعترافهم ملدة سنه وهذا     ةلقد خطط أعداء اهللا هلذه العملية اجلبان      

 حيـذرون منـه وأنـه يعمـل مـع      ةوقد كان كثري من اإلخو    ،   يعمل مع خطاب رمحه اهللا       ة واحد ةه اهللا مل يكن له إال سن      رمح
 مل ينكر ذلك وقال عمله هـذا   )املتهم الثاين(  بل إن صاحبه الذي يعمل معه ةوتأكد هذا األمر من أكثر من جه      ،  ستخبارات  اال

 هلم وإمنا من أجل  مواالةًاالستخباراتيعمل معهم أي مع  وأكد هو بنفسه أنه ال،  ةألغراض اخلطريافقط من أجل الطريق وإدخال 
 .خدمة ااهدين 

، يتقابل معهما إال نادراً جداً ويف مكان بعيد عن مكان تواجده       فكان ال ،   جداً يف التعامل معهما      اًرمحه اهللا حذر  ) خطّاب(وكان  
وذلك لوجود من حيضر األغراض من اخلارج وأكثر ثقة ،  يهما يف إحضار األغراض قليالًعتماد علكان يف بداية األمر وكان اال هذا

واستمر الوضع على هذا احلال لعدة      ،   من غريمها    ةً وجرأ من هذين الشخصني رغم أما أسرع من حيضر هذه األمور وأكثر قدرةً           
فبلّغوا عن هـذه    ،   أخرى   ةً كثري اًليت من خالهلا ندخل أمور     تعاوناً كبرياً وعرفا خالهلا كل الطرق ا       ةأشهر أظهرا خالل هذه الفتر    

ومل ، غلقت هذه الطرق كلها وقُبض على أكثر املتعاونني معنا  فأُ ،الطرق وعن املتعاونني معنا الذين يأتون لنا باألغراض من اخلارج
 منهما ولكنه   ة مرة ثاني  اًنا خطاب ا أخ ةخور اإل وحذّ،   فيهما   ة إال هذا الطريق مع هذين الشخصني ، وزادت الشكوك وعدم الثق           يبق

أن وكـان يظـن   ، ورغم هذا سأكون حذراً إن شاء اهللا    ،   ة لعماله منذ سن   يئاًيريدان أن يعمال ش   كانا  لو  : كان يقول رمحه اهللا     
ـ  واستمر الوضع ذه الط،ولكنهما أتياه من مأمن أخزامها اهللا   ،  خطرمها يكمن يف تبليغ العدو عن مكان تواجده          يأتيانـه  ؛  ةريق

وعندما جاء املوعد الذي تواطئوا عليه وضعوا له مساً قويـاً يف إحـدى            ،   من البلد ااور     ةسلكيال ال ةباألموال والرسائل واألجهز  
وذلك أن تاريخ ،  من قبل وكانت يف حوزم ةً مرسلةوكانت هذه الرسال،  العرب يف البلد ااور ة من أحد اإلخوةالرسائل املرسل

 ،أقدم منها بأكثر من أسبوعني مع العلـم أن الكاتـب واحـد              هي  بل  ،  ت معها   ء مل يكن مطابقاً للرسائل اليت جا      ةه الرسال هذ
 جداً جيب أن تصل إىل      ةإن فيها رسائل مهم   : وقالوا هلم   )  خطاب (حضروا هذه الرسائل مع بعض األغراض وسلموها حلرس         أو
غراض والرسائل وخاطروا بأنفسهم من أجل إيصال الرسائل يف أسرع وقت ووقعوا وفعالً أخذ احلرس األ، بأسرع وقت ) خطاب(

،  ة ااهدين وتركوا كل األغراض وأخذوا الكيس الذي فيه الرسائل فقط لظنهم أن فيه رسائل مهم      ةيف كمني قُتل فيه أحد اإلخو     
ـ  ةكتوب امل اهللا بدأ يقلب الرسائل وأخذ      ووصلوا إىل خطاب وكعادته يرمحه     ،وما علموا أن فيه مصري قائدهم وحبيبهم         ،  ة بالعربي

 ليـست  ة الحظنا أن الرسالةعندما فتح خطاب الرسال  :إلخوة الذين كانوا مع خطاب رمحه اهللا فيقولون         ا ينقلها يل    ةوهذه الرواي 
أكيد هذه : وقلنا له مازحني    ،  وكنا نظن أن هذا الورق من النوع الراقي         ،  ألن عليها مثل الغشاء البالستيكي      ،   ةكالرسائل العادي 

ولكن حنن نعلم أنه أفهـم  ، وكنا نريد أن ننبهه على ذلك ، مع أن الشك يساورنا ألن ورقها غري طبيعي ، الرسالة من ناس كبار     
مما جعل السم يدخل ، ، وكان رمحه اهللا يقرأ الرسالة وهو يأكل          ولكن إذا حضر األجل عمي البصر     ،  ألمور  اوأعرف منا يف هذه     

وكان يظن ذلك من أثر الصيام ألنه كان صـائماً يف  ،  على عينيه ةوبعد عدة دقائق بدأ يشعر بدوران وبغشاو،  ةًإىل جوفه مباشر  
 ولكنه مل يعد يرى الكتابـة       ةً ليقرأ الرسالة مرة ثاني    قليلمث عاد بعد    ،   ةحاار ذلك اليوم مث ذهب إىل الفراش ليأخذ قسطاً من الر          
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وقـال  ،   ةاق شديد جداً مث نام إىل الصباح وبعد صالة الفجر بدأ يشعر بضيق التنفس وعدم وضوح الرؤي                وشعر بإره ،  بوضوح  
فجمع أمري احلرس األغراض    ،   كل ااهدين    ةوهذه عاد ،   ة نتحرك بسرع  ءحىت لو حصل أي شي    ،  مجعوا األغراض   ا: للذين معه   

مري حرسـه يف    أم  وقد،  م اإلخوة يف الصالة     ؤ الظهر فلم يستطع أن ي     وجاء وقت صالة  ،   ةوالرسائل مبا فيها تلك الرسالة املسموم     
مث سكت وغاب    ،   إله إال اهللا   ال.. إله إال اهللا     ال.. إله إال اهللا     ال: نتهاء الصالة اشتد به األمل مث سجد وبدأ يردد          اوبعد  ،  الصالة  

: وعندما حضر هذا األخ بدأ يرقيه بالقرآن وقـال          ،  ألمر  مث اتصل أمري احلرس بأحد اإلخوة األنصار لريى ا        ،  عن وعيه رمحه اهللا     
ومن مكـان خطـري ورأى      ،   ة بعيد ةوعندما حضر هذا الطبيب من مساف     ،  وهو أحد ااهدين األنصار     ،  ستدعاء الطبيب   اجيب  

فـسأل  ،  م  عراض تسم أا  أعرف  ؛  خرى  أ اًعراضأورأى منه   ،  رمحه اهللا وكان العرق يتصبب منه بشكل كثيف جداً          ) خطاب(
شراب مـن    فأخربوه أم أكلوا مجيعاً من إناء واحد وشربوا من إبريق واحد وأنه مل يتفرد عنهم بطعام أو      ه ؟ كلألذي   ا اإلخوة ما 

يده جيداً   الرسالة بغسل    سم من   وأمر،   ةها الطبيب وأكد أا مسموم    آ تذكروا الرسالة فر   ولكنهم مباشرةً ،   ةمدة ليست بالقصري  
 وأين ؟ لقد كان     ةولكن من سيقوم ذه العملي    ،   ةله عملية غسيل معد   عمل  أن ت وجيب  ،   جداً   ة خطري ةيف حال ) ابخط(وقال إن   

حب الناس إليهم يلفظ أنفاسـه بـني أيـديهم وال           أوال يعرفون ماذا يفعلون فأمريهم وقائدهم و      ،  اإلخوة يف موقف صعب جداً      
ولكن أحـدهم اتـصل جبهـاز    ، دواء  مستشفى وال  ال ، وهم يف الغاباتا له وماذا عساهم أن يفعلو   ءيستطيعون تقدمي أي شي   

رمحه اهللا الروح إىل باريهـا يف هـدوء         )  خطاب ( ويف هذا الوقت أسلم       ، الالسلكي وسأل عن دواء ضد التسمم ولكنه مل جيد        
 . منه نا خرياًضعويفتنا بعده وأن ي حيرمنا أجره وال نسأل اهللا أن يتقبله يف عداد الشهداء وأال،  ةنينأوطم

كمـا  ،  ستشهاده قبل أن خيـربونين      ا آمن وتعاهدوا فيما بينهم أال خيربوا أحداً ب        ويف صبيحة اليوم الثاين دفنوه رمحه اهللا يف مكانٍ        
عـز  خيربوا أحداً غريي مبكان قربه ، وما زالوا على هذا العهد ومنهم من قضى حنبه ومنهم من ينتظر ونسأل اهللا                تعاهدوا أيضاً أال  

 .وجل أن يثبتهم وأال يبدلوا 
 بالتفتيش ابدأو  بشكل كثيف جداً وةإلنزاالت والقوافل الروسية تتدفق على املنطقاويف صبيحة اليوم الثاين من دفنه رمحه اهللا بدأت 

فون مكان القرب عرثنني من اإلخوة الذين يهناك اثناء هذا التفتيش كان أويف ،  سبوعني  أيف كل مكان وبشكل دقيق جداً ألكثر من         
يتسلالن ليمّومل تكن ، دي إىل كشف القرب ؤألمر الذي رمبا يا مما أدى إىل نزول القرب ة أمطار كثرية القرب ألنه كان يف تلك الفترهاو
واهللا )  خطاب (متداد لعملية اغتيال القائد     ابل هي   ،   ة ككل احلمالت السابق   ة عادي ة يف هذا الوقت بالذات جمرد محل      ةهذه احلمل 

حصل بالفعـل ألمـري    أن السم كان من املفروض أن يكون مفعوله بعد ثالثة أيام وهذا ما    : وذلك لعدة أمور منها     ،  تعاىل أعلم   
 وضيق التنفس على الرغم من أنه ملس الرسالة         ةفقد تأثر يف هذا الوقت وبدأت معه تلك األعراض من عدم وضوح الرؤي            ،  احلرس  

حدى املـدن   إحد األطباء املتعاونني معنا يف      أإلخوة عليه إىل    اولكنه ذهب بعد إصرار     ،  نفاً  آ ذكرنا   فقط عندما مجع الرسائل كما    
ألمور أن الروس عندما أعلنوا عن استشهاد ا كذلك من تلك ، وأخربه الطبيب أن يف دمه سم وجيب أن يتعاجل بأسرع وقت ةالبعيد

 ةم مل يتأكدوا من استشهاده إال عندما وقع الشريط يف أيديهم بعد ثالثبأم رمحه اهللا ذكروا تاريخ يوم استشهاده مع العل) خطاب(
 . شاء اهللا تعاىل  أسابيع تقريباً كما سنذكر إن

وذلك بعـد أن    ،   من أثر السم     ةعندما يكون عاجزاً عن احلرك     ) خطاب (ألمر يدل على أم كانوا يريدون القبض على         اوهذا  
فكم من املرات حاصروه بآالف اجلنود وفق معلومات ، وذلك حلفظ اهللا له ه أو قتله وهو بصحته عجزوا ومل يستطيعوا القبض علي    

 ولكن لكل أجل كتاب ، فله احلمد والشكر أكيدة مبكان تواجده ولكن اهللا عز وجل خيرجه من بني أيديهم يف كل مره ساملاً غامناً         
. 
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هـو حيتاجـك    ،  يقول لك تعال بأسرع وقت      )  خطاب (: وة وقال يل     أحد اإلخ  يب اتصل   ةنتهاء التفتيش يف تلك املنطق    اوبعد  
ومل أصدق ،  نزل علي ة خبرب كالصاعقأفاجأُ اليت تركته ا من قبل ، وإذا يب ةحتركت ووصلت إىل املنطق، ضروري جداً ومباشرةً  

 يف حيايت أشد علي من هذا ين مسعت خرباًوواهللا ما أتذكر أن، صف شعوري يف تلك اللحظات العصيبة أستطيع أن  أوواهللا ال، أبداً 
 .اخلرب

وعندما تقابلت مع اإلخوة وأخربوين ،  واحدة فقط ةوذلك قبل أن أعرف اخلرب بساع )  خطاب (ويف هذا اليوم أعلن الروس مقتل       
وان هلما ورقم  عن من الشخصني املتهمني فيهاةكان من بني الرسائل رسال؛ القصة بالتفصيل وشاهدت الفلم وأخذت بقية الرسائل     

 .!! يفعالن هكذا ة وهذه أول مرهاتف
 وطلبت منهم ةوذكرت لإلخوة يف املخابرة أن هذا األمر إشاعات مثل العاد        )  خطاب ( أعلنت عدم صحة خرب استشهاد       ومباشرةً

ئل اليت أرسلت مؤخراً مل تصل إليه ن الرساإ  :يقول هلم) اً خطاب (أن خيربوا اإلخوة الذين يف البلد ااور الذين أرسلوا الرسائل أن   
 وكنـت  ، مهم فأرسلوا غريها يءإلخوة الذين كانت معهم الرسائل وقعوا يف كمني وفقدوا الرسائل فإذا كان يف الرسائل ش   األن  

وظنوا أن الرسائل )  خطاب (وتوقف العدو بعد ذلك عن احلديث عن مقتل ،  ريد  أعلى يقني أن العدو يسمعين وهذا الذي كنت         
 . ولكن عندهم شك كبري وذلك بسبب أن اإلخوة تكلموا باملخابرة وطلبوا دواء للتسمم كما ذكرنا من قبل، فعالً مل تصل إليه 

يطلبهما لعمل مهم ولكنهما    )  خطاب (وكنت أسعى من وراء هذا العمل أن أطمئن املتهمني ليحضرا وحنن أرسلنا هلما خرب بأن                
ولكين رفضت ذلك ألين    ،   اتفذي كتباه أو نتصل على ذلك اهل       إىل العنوان ال   اًرسل أشخاص أن  كانا خمتفيني وطلب مين اإلخوة أ     

وان ورقم من أين لنا بالعن ف من أجل أن يتأكدا أن الرسالة قد وصلت إىل خطاب وإال     اتف أما كتبا العنوان ورقم اهل     اًكنت مدرك 
 . علينا مد مل تنطلولكنها وهللا احل، ستخبارات  من االةالتلفون وكانت هذه حيل

يزال يساورمها وقـاال      إلينا فالشك ال   يء ظهر هذان الشخصان من جديد يف البلد ااور ولكنهما خائفان من ا            ةوبعد أيام قليل  
ت  فأرسل، وهذا األمر ليس من عادما أبداً،  يءفعالً يريدنا فليكتب لنا رسالة يطلب منا فيها ا)  خطاب (إذا كان : للمرسول 

أنكما إذا )  خطاب (عن طريقهما رسائل كان خطاب رمحه اهللا قد كتبها قبل استشهاده بأيام وأرسلت مع هذه الرسالة خرب باسم 
ويف هذا الوقـت أمـرت   ،  خالل أسبوع يءوبعد وصول هذا اخلرب هلما وعدا با ،  قطع التعامل معكما    أ فسوف   ةمل تأتيا بسرع  

 . وأن يدفنا الشريط والرسالة حىت يأيت املتهمان ونقبض عليهما فاخلطة تسري كما نريد اإلخوة بأن يواصلوا كتمان اخلرب
جتهد وأخذ  اولكن أمري احلرس غفر اهللا لنا وله        ،  ألمور حىت حيضر هذان الشخصان      اوحتركت إىل منطقة ثانية ألرتب فيها بعض        

،  إليها يءيوجد فيها تفتيشات كثرية واملتهمان وعدا با  الوذهب ا إىل قرية جماورة )  خطاب (الشريط والرسالة وبقية أغراض     
وهكذا تأكد أعداء   ،  ألغراض وال حول وال قوة إال باهللا        اخذ الشريط والرسالة وبقية     أُويف الطريق وقع يف كمني وقتل رمحه اهللا و        

وأمـا  ،  ةألبطال يف تلك البالد البعيدا قتله  ولكن أحدمها ،   املتهمان وعرفا ماذا ننوي       رمحه اهللا ومل يأت    ) خطاب (اهللا من مقتل    
 .بعد حني   بإذن اهللا تعاىل ولوني وسوف يلحق بأخيه هو وبوتةومطاردته مستمر، ن مل جنده األخر فإىل اآل

 مل يقتنـع   رمبا يسأل سـائل ملـاذا     ، و رمحه اهللا تعاىل وتقبله يف عداد الشهداء        ) خطاب(هذه قصة استشهاد القائد البطل املغوار       
أنه كان رمحـه اهللا      أوهلما :لذلك  ن  اسئين ر ا عن هذين الشخصني فأقول هناك سبب      بكالم ااهدين من حوله ويبتعد    )  خطاب(

وحقيقةً أنا أشعر اآلن ذا الشعور الذي مل أكن أشعر به من قبل ،  على عاتقه ة امللقاةحريصاً على متابعة األمور بنفسه حبكم األمان
 .يسري على الوجه املطلوب  يتابع األمور بنفسه رغم األخطار فإن العمل ال فإذا كان املسؤول ال
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،  هذا األمـر     ةخورمحه اهللا يقول لإل   ) خطاب(كان جماهداً معنا يف احلرب األوىل وكان         أن أحد هذين الشخصني   :  واألمر الثاين 
ولكل   احلذر ولكن إذا جاء القدر مل ينج     ،  املاضية  إن قديروف وسلم وغريمها كانوا من ااهدين يف احلرب          : يقولون له   واإلخوة  

 .أجل كتاب 


مل يكن ااهد و القائد خطاب رمحة اهللا عليه ، يقاتل بأسلوب عشوائي ، أو جياهد انطالقا من عاطفة غري موزونة ، بل كـان يف       
تاب اهللا و سنة النيب عليه الصالة و السالم ، و تعلمها جهاده عرب سنوات طويلة ينطلق من ثوابت واضحة و أكيدة استمدها من ك        

 نذكر أهم الثوابت يف جهـاد القائـد         من إخوانه ااهدين الذين التقاهم عرب مخسة عشر عاما من اجلهاد املتواصل ، و فيما يلي               
 . خطاب رمحه اهللا 

 :  وكان له رمحه اهللا نظريات ثالث يف جهاده
  : 

وعلى هذا األساس كلما أتى بلداً من البلدان وأراد أن يفتح باب اجلهاد فيها قام بأخذ جمموعة من شباا ، مث اعـتىن ـم                         
ووضعهم يف حماضن دعوية حىت يكونوا هم أساس الدعوة واجلهاد يف ذلك البلد ، ويف الشيشان أنشأ معهد القوقـاز الـديين      

       شخصاً وهـم   ٦٠ مث صفاها حىت وصل عددها إىل        شخصاً ٩٠ا يف الشيشان كانت     لتخريج الدعاة ، وأول جمموعة اعتىن  
كثرياً كان وكان حيث جنوده على مسألة طاملا نسيناها وهي مطابقة الفعل مع القول ؛ حيث ،  اآلن أصل اجلهاد يف تلك البالد

يكون هذا حاجزاً بينكم وبينهم ؛ بل أروهم إن هؤالء ال يعرفون لغتكم ، وال ينبغي أن  : اطب أصحابه من العرب قائالً      خيما  
 . صدق أفعالكم 

  : 
ال تكونوا مثل إخوة لكـم  : قد بلغ به األمر أنه كان جيهز عتاد السنة وحنوها قبلها ، وكان يقول أيام حربه يف طاجكستان       و

 . م وال سالح وال طعام  ال مال معه؛هم يطلبون من ينصرهم  يأتون لينصروا أناساً ، فإذا
فكان رمحه اهللا يعِجز من حوله بدقة الترتيبات ؛ حىت كان مدرسة يف التنظيم والترتيب منذ كان يف أفغانستان ؛ بل وقبلـها                       

 . صل التكامل يف جتهيزه واستعدادهأيضاً ، وكان استعداده يشمل الطعام والسكن والطريق واالستخبارات حول العدو حبيث حي
 : 

وهذه مثلنا ال يتكلم عنها ؛ ولكن دع خرباء الروس يتكلمون عنها ، والذين طالب بعضهم أن تدرس أفكاره العـسكرية يف                      
 منهما  كلٌرياً ، ومع ذلك ينجح يف مهمتني به أن نرى الشيشان صغرية مكشوفة تكنولوجياً وعسكجامعام ، ويكفي إعجاباً

ا           ح:  يف ذاته    إجناز بتوفيق يث استطاع التخفي جبنوده واحلفاظ عليهم ، واستطاع أيضاً دك القوات الروسية وإيقاع اخلسائر 
 .اهللا وإعانته 

 
  

 وهاهم يقاتلوننا بالدعاية واإلعالم لذلك فيجب علينـا أيـضا   ،  إن اهللا أمرنا مبجاهدة الكافرين وقتاهلم مبثل ما يقاتلوننا به           " 
 " مقاتلتهم بإعالمنا 
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اجلميع يعرف أنّ الروس حضروا هلذه احلرب بعناية فائقة ، حنن نعترب كجماعة من قطاع الطرق الـصغرية ،        " :  وكان يقول 
لكن الروس بدءوا حرم كما لو كانوا يف حالة حرب مع جيش منضبط ، استعملوا كلّ األسلحة املوجودة لديهم ، لكن إن                      

 من املمكن أن يفوزوا ذه احلرب ، منذ سنتني ، مل يستطيعوا فعل شيء معنا ، اليوم الروس قد فهموا جيدا أنّ            شاء اهللا، ليس  
بالتأكيد ما هي الطريق اليت جيب أن ، احللّ العسكري للمشكلة لن يساعدهم  ، فقد ثارت األمة بالكامل على روسيا ، عرفنا   

اليوم أقوى مما مضى ، يوميا ندمر القوة البشرية الكثرية وقوات اهلندسة ، مـع ذلـك   نسلكها عندما قبلنا هذه احلرب ، حنن    
 لقد فزنا ذه احلرب بالفعل  ،    !!نصف جرح   هرون أن شخص واحد قتل ، و واحد و        روسيا حتاول أن ختفي خسائرها ، يظ      

 " م لكن الروس مازالوا ال يعترفون بذلك ، فيما بعد سيعرفون ما هو األفضل هل
أما عن السالح فعندنا سالح اإلميان والتوكل على اهللا وحده أوالً ،  مث السالح الروسي الذي نغنمـه مـن       "  :وكان يقول   

أود أن أبني أمراً يغفل عنه       "  :وكان يقول " كما قال صلى اهللا عليه وسلم     )  وجعل رزقي حتت ظل رحمي    ( القوات الروسية   
 ، و هو أن سقوط املدن الشيشانية أو حىت العاصمة ال يشكل هزمية للمجاهـدين ، وال  كثري من املطلعني على احلرب اآلن

عبئاً عليهم ، فهـم سـيحولون    يشكل كذلك انتصاراً للقوات الروسية ، بل يف تقديري إن سقوط املدن يف أيديهم يشكل
حداث احلرب األوىل ، يعرف أن سقوط املدن اليت سقطت ، واملتابع أل تكتيكام من اهلجوم إىل الدفاع واحملافظة على املناطق

للمجاهدين وال نصراً لعدوهم ، فقد سقطت يف احلرب األوىل تقريباً كل مجهورية الشيشان يف أيدي القوات  مل يشكل هزمية
ه عشرين شهراً ، ال سيما أن وضع ااهـدين يف هـذ   الروسية ، ومع ذلك مل تستطع الصمود أمام قوات ااهدين أكثر من     

وكذلك وضع القوات الروسية أضعف من وضعهم يف السابق ، وحنن نرجو من اهللا أن  احلرب أقوى من وضعهم يف السابق ،
ميكن أن نعتمد عليها فنحن  يؤيدنا بنصره ويهزم عدونا إنه على ذلك قدير ، فمهما كان فإن التقديرات املادية والعسكرية ال

 " ا نعتمد على تقدير رب العاملني ولطفه بن
إنه أخونا يف اإلسالم إنه واسع املعرفة وجماهد وهب ثروته ونفسه من أجل اهللا               : " وقال ملا سئل عن الشيخ أسامة بن الدن       

إنه أخ خملص وهو على العكس متاماً مما يتهمه الكفار وغري املؤمنني إننا نعلم مكانته عند ااهدين يف أفغانستان وأماكن أخرى 
ه األمريكيون غري صحيح وعلى كل حال فإن من واجب مجيع املسلمني مساعدة بعضهم البعض من أجـل              يف العامل وما يقول   

رفع شأن الدين اإلسالمي إن أسامة بن الدن هو أحد علماء اجلهاد الرئيسيني كما إنه قائد أساسي ومعلم للمجاهدين يف شىت          
  )وخيوض اليوم حرباً ضد اإلمربيالية األمريكية أحناء العامل لقد حارب عدة سنوات ضد الشيوعيني يف أفغانستان 

 من مٍة حياول بعض املنهزمني أن يلصقها به وهي أنه ال يتربأ وال يكفر طواغيت العرب من احلكـام ،              وكان رمحه اهللا بريئاً   
( ون يف جزيرة العرب وقد كان رمحه اهللا يكفّرهم ، وقد مسع العامل كله ذلك بصوته رمحه اهللا يف الشريط الذي أخرجه ااهد

 وهو ممـن رافـق   -عندما وصف احلكام بأم أكفر من اليهود والنصارى ، ويقول األخ ااهد صاحل العويف            ) بدر الرياض   
إن من يتهم خطاباً بأنه ال يكفر الطواغيت ويتربأ منهم فهو يقدح يف الرجل  : -خطاب يف جهاده يف طاجيكستان والشيشان  

  .١اهللا يا خطاب وأسكنك فسيح جناتهويف عقيدته ، رمحك 

 
 

                                                
 . أغلب هذه السرية مأخوذ بتصرف من ملف أعده موقع مفكرة اإلسالم عن خطاب  ١
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شكراً لك على مشاعرك الطيبة وبالنسبة للمعلومة اليت ذكرا لنا فهي جيدة ولكن نود منك تفاصيل أكثر          :األخ ناصر ااهدين    
 .عن مواقعهم عامة وأماكن تواجدهم 

يد ولعله يتسىن له الرد قريباً ، وبالنسبة لسؤالك عن اإلغتيال بطرق  أسئلتك أُرسلت إىل الشيخ عبداهللا الرش:األخ جماهد من سوريا 
 ا، أما سؤالك عن قتال األمريكان يف بالدكم فهذا من حق إخوانكم يف العراق عليكم فال تألو           فلعله يتحقق   عادية وأدوات بسيطة    

 .جهداً يف قتاهلم 
، ونعدكم مجيعاً بإنزاهلا من جديد إالَّ       لة السابقة   روابط ا سألت وغريك من األخوة عن       :و األخ حمب اإلسالم     األخ أبو الوليد    

(  توجد لديهم األعداد السابقة أن يشاركوا يف إنزاهلا إلخوام كما نشيد مبا فعله األخوة يف موقع نأننا نرجوا من أحبتنا القراء الذي
 .ولعلهم يضعون أعداد الة لديهم باستمرار ) القاعدون 

وإن قدرت على العمل لوحدك أو مع أحد من إخوانك فهذا واجب ،             ل اهللا ييسر لك اللحاق بااهدين        لع :األخ أسد اإلسالم    
فقد استفدنا منها وحنن االتصاالت حول معلومة ذكرته من  أما ما ،  ومن صدق اهللا صدقه اهللاوعليك بالدعاء وسترى من اهللا خرياً

  .يف انتظار املزيد 
 .عرب األنترنت لبك لعله يتحقق وجهودك مشكورة  رسالتك وصلت وط:أسد التوحيد 

فَقَاِتلْ ِفي سِبيِل اللِّه الَ : اقتراحاتك طيبة ، وننصحك بأن تبدأ باجلهاد ولو كنت وحدك وكما قال اهللا تعاىل  : عبداهللا النجدي
   ِذين كَفَرواْ واللّه أَشد بأْسا وأَشد تنِكيالًتكَلَّف ِإالَّ نفْسك وحرِض الْمؤِمِنني عسى اللّه أَن يكُف بأْس الَّ

  . لكم ، واسعوا يف اإلعداد واجلهاد يف سبيل اهللا تعاىل  شكراً:أبو زيد العدناين  ، أبو عبيدة عامرو أبو صاحل من جنوب اجلزيرة 
 الرد والذي أرسلته لنا ستتم اإلسـتفادة منـه يف           نشكر لك تواصلك معنا واملعذرة على التأخر يف       : األخ أبو احلسن احلضرمي     
  . املستقبل وشكر اهللا سعيك

  .ونسأل اهللا أن يوفقك إىل كلِّ خري وِبر  جهدك مشكور :أبو أنس األخ 
 فلعلك جتدها وسيجعل اهللا لـك  لعلنا نستطيع تلبية بعض طلباتك واحبث عن روابط أفالم اجلهاد يف املواقع اجلهادية :األخ جهاد   

 .بعد عسٍر يسراً 
  .  فبحمد اهللا يوجد تأصيل شرعي للعمليات العسكرية  تابع موقعنا لتجد التأصيل الشرعي للعمليات:الصارم املسلول 

ونشرها سيكون ،  مقتله وسببها وااهدون يعرفون قصة،  وال  ليس اجل   وإخوانه رمحهم اهللا    هاجر أيب  سبب مقتل  : األخ جهيمان 
 .مثينة اليت ذكرت لنا ووصاياك  املصلحة ، على حسب

 يف إيصاهلا ع واس ، ختصصك مهم ولعله يكون بيننا تواصل يف املستقبل واجتهد يف ترمجة البيانات واملقاالت املهمة:األخ أبو بندر 
 .إىل وكاالت األنباء الغربية واملنتديات األجنبية 
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 :أرسل رسالة يف رثاء أيب هاجر ومن معه من األبطال ومما قال فيها األخ املهاجر 
كثر، وغريهم من املخربين يف طلب املؤمن املسكني، أو ألف منافق   أعشر  خروج مخسة    زن والعجيب واملؤسف املبكي يف    ولكن احمل 
 عن سبيل اهللا عز وخرجوا صداً خرجوا من ديارهم طاعة ألسيادهم اليهود والنصارى!!! لقتل هذا املؤمن يف سبيل كافر  خرجوا

افل املخذولة املرذولة يف سبيل الشرك تتحرك هذه األعداد الضخمة واجلح وسلم،  هللا ورسوله صلى اهللا عليه ظاهراًوجل ، وعصياناً
 فجـيال،  إىل األبناء والولدان جيالً للصليب وهذا من أقصم النوازل وأعجب العجائب اليت يسري ا الركبان وينقلها اآلباء ونصرة

والعار والشنار   ،   آبيبالباقية فرمحات اهللا على شهيدنا وسائر شهداء اإلسالم ش         ، ومآثر ااهدين   وهي من خمازي املنافقني املاثلة    
 ومن حسن هذا الفعـل  ..أمر  وهلم منأوقد اشترك يف دمهم كل من خرج  عهالذين نافقوا غرابيب ، ولقد قتلوه والذين م على

يتربأون مـن ااهـدين    مبقتلهم عند اهللا؟؟ والقانتني على ااهدين ، الذين أدري حكم الشامتني والفِرحني وال.. !! للمجرمني
لو متاأل أهل صنعاء    :  يقول عمر رضي اهللا عنه وأرضاه     !! ااهدين ويودون اهلالك للمؤمنني  !! ون من يوايل اليهود والنصارى    ويوال

فيا هلا من    املخذولني، ع على ردة هؤالء احلكام املغلوبني     ناص  وبرهانٌ  ساطع ، وهذه احلادثة دليلٌ    لقتلتهم به  على قتل رجل مؤمن   
اعتداء الكفار على املسلمني وهجمـام الوحـشية      ويعلم يرى ، فما من عاقل وال جمنون إال وهو        حةفضيحة واضحة وردة فاض   

فما قـام هـؤالء    ، وجرائمهم اليت ال حيصيها إال اهللا عز وجل واستباحة الكفار للمؤمنني يف عقر دارهم الصليبية وغري الصيلبية
و أ وال رمحوا صـغرياً   !  عن أعراض املسلمني   حسامه ذباً   نر منهم من امتشق     ومل مسلم وال حركوا ساكناً    املنافقني املرتدين بنصرة  

يقف األمر  ومل و ذبل شفقةً حلال املسلمني أو ذاب رمحةأو استعرب حزناً أسفا أو اهتز أ منهم هللا ، ومل نر منهم من متعر وجهه كبرياً
  وكفـراً واملهمات والقواعد واملوانئ واملطارات للكفار ضـراراً  والعباد والثروات واملعدات عند هذا احلد بل قاموا بتسليم البالد

وجـوههم ليطأهـا    ماق أعينهم وفرشوا هلمآوقد خدموا الكفار ب!! وله من قبل ملن حارب اهللا ورسوإرصاداً  بني املؤمننيوتفريقاً
 سالم ودين اإلسالم فاهللا املوعدالزائلة وسخاء بأمة اإل فعلوا كل ذلك راضني ضنا بكراسيهم!!! املشركون أسيادهم بالنعال
 السوء بالقنوت يف احلرمني ويف سائر مساجد اجلزيرة على ااهدين يف الوقت الذي أمرهم علماءهم: واألخزى من النظام األبعد 

 !نفاق؟  هذا وأي ردة وأي نكوٍلو النصارى، فأيأحياسبون من يدعو على اليهود 
طلبة العلم الشرعي ولكنهم الذين ارتضوا شاكلة النفاق وجديلة السوء وهم قوم جيهلون  هم من وأكثر هؤالء الذين ثلبوا ااهدين      

   والَ تقْف ما لَيس لَك ِبِه ِعلْم ِإنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولـِئك كَانَ عنه مسؤوالً : نسوا قول اهللا تعاىل ،
 املنافقون عن سوآم السوآء بأيديهم من حيث يشعرون أو ال يشعرون، فيفضحهم اهللا  اهللا الناس ويكشفويف أوقات البالء ميحص

جل املتتابعة ظاهرة وباطنة فاحلمـد هللا العلـي    و قبل اآلخرة ، ويف االبتالء تتمايز الصفوف وهذه من نعم اهللا عز        املنتقم يف الدنيا  
ين نافَقُواْ وِقيلَ لَهم تعالَواْ قَاِتلُواْ ِفي سِبيِل اللِّه أَِو ادفَعواْ قَالُواْ لَو نعلَم ِقتاالً الَّتبعناكُم هـم                  ولْيعلَم الَّذِ   :الكبري قال تعاىل    

الَِّذين قَالُواْ ِإلخـواِنِهم     ه أَعلَم ِبما يكْتمونَ     ِللْكُفِْر يومِئٍذ أَقْرب ِمنهم ِلِإلمياِن يقُولُونَ ِبأَفْواِهِهم ما لَيس ِفي قُلُوِبِهم واللّ           
              اِدِقنيص مِإن كُنت توالْم أَنفُِسكُم نوا عؤرا قُِتلُوا قُلْ فَادا مونأَطَاع واْ لَودقَعو         ِبيِل اللّـِهقُِتلُواْ ِفي س الَِّذين نبسحالَ تو 

  يلْ أَحا باتوقُونَ    أَمزري ِهمبر اء ِعند   َّأَال لِْفِهـمخ نقُواْ ِبِهم ملْحي لَم ونَ ِبالَِّذينِشربتسيِلِه وِمن فَض اللّه ماها آتِبم فَِرِحني
  .. إىل آخر السورة خوف علَيِهم والَ هم يحزنونَ
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 البيت اآلمن                                         

 

  .هو مكان يستخدم من قبل اجلهاز االستخباري حتت غطاء ألغراض العمليات االستخبارية


  .) أسلحة- وسائل اتصاالت-استخدام الشفرة.. (تدريب العمالء  -١
 .تأمني املقابالت السرية -٢
 .الراحة املؤقتة والدائمة -٣
 .دات اخلاصة بالعمل السريختزين املواد واملع -٤
 .لإلخفاء املؤقت لبعض األفراد املشاركني يف العمل االستخباري -٥

 
 

  .  عن األهداف احليوية اليت ختضع للحراساتاًعيدأن يكون ب -١
 .) املخدرات -اجلرائم  ( عن أماكن املمارسات السيئة أن يكون بعيداً -٢
  .  للشك ألن أي غريب يكون مثاراًعن األماكن الشعبية املزدمحة نظراً اًعيدأن يكون ب -٣
  .  بالبيئة احمليطة غري ملفت للنظراًأن يكون شبيه -٤
  . أن يكون من الصعب مراقبته مراقبة ثابتة -٥
  . أن يكون له عدة خمارج خمتلفة ويفضل أن تكون سرية -٦
 .صالحية البيت لألغراض املستخدم فيها -٧

 
 

  . وجود قصة ساتر أو غطاء للبيت وتناسب الغطاء مع إمكانيات البيت -١
  . أال يعلم صاحب املرتل الغرض احلقيقي من إجيار أو شراء البيت -٢
  . أن يتناسب مظهر البيت مع من يقيمون فيه أو املترددين عليه -٣

  .  لالستخداماًاختبارات دورية للتأكد من تأمني البيت وأنه مازال صاحلإجراء  -٤ 
  . لتقليل احلركة)   اتصال- أدوية طبية- شراب-طعام (توفري أسباب الراحة من  -٥
  . عدم استخدامه ألكثر من عملية واحدة يف وقت واحد -٦
  . اً جيد إخفاًءارج وإخفاءهاخوجود خريطة كروكية للمرتل لتوضيح املداخل وامل -٧
  . إخالء املرتل عند الشك فيه بواسطة األجهزة األمنية -٨
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  . شقة يف عمارة -١
  . مرتل من طابق أو أكثر -٢
  . مكتب جتاري -٣
  . حمل جتاري -٤
  . فندق أو غرفة يف فندق -٥
  . جناح يف فندق -٧

 
 

  . ت اآلمن كل فترة ألن طول الفترة تقلل من احلذرجيب تغيري البي -١
  . حارس البيت من الشخصيات اخلطرية فالبد من التحري عنه والثقة فيه -٢ 
  .  حلراسة البيتجيداًتدريباً تعيني حراسة مدربة  -٣
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 إشعال النار                                                    

 

 : للمواد سريعة االشتعال ، واملواد القابلة لالشتعال ، واملواد اليت تصلح كوقود فيما يلي نأخذ جدوالً
  

 وقود مادة قابلة لالشتعال مادة سريعة االشتعال

 - قاز -برتين ( املواد البترولية 
 )  الكربيت -غاز 

أغصان صغرية أو قطع صغرية من 
 اخلشب أو ألواح كرتونية

األغصان واألخشاب اجلافة 
يتة ، لب األشجار امليتة ، وامل

واخلشب األخضر إذا كان قطعاً 
 صغرية

قطع خشبية صغرية مأخوذة من  نشارة اخلشب الناعمة 
 العشب اجلاف على شكل أكوام داخل القطع الكبرية

العشب اجلاف أو نبات السرخل 
اجلاف أو الطحالب أو الفطريات 

 اجلافة

أخشاب مغمورة مبواد مثل البرتين 
 روث احليوانات اجلاف الشمعوالزيت و

 شحوم احليوانات  
 الفحم أو الزيت احلجري  

   أشواك النباتات اخلضراء امليتة
   األجزاء امليتة أو املتعفنة من النبات

   ريش الطيور الناعم
   ألياف اخلضروات اففة

   سعف النخيل اجلاف امليت
   حلاء أعواد اخليزران الداخلي

 حلاء - البارود -لكتان  ا-القطن 
   اخليزران اخلارجي 


دائماً ضع يف االعتبار اجتاه الرياح قبل أن تشعل النار حبيث ال تكون الرياح باجتاهك ، وضع كمية من املواد سـريعة االشـتعال                     

 . واملواد القابلة لالشتعال والوقود بالقدر الذي حتتاجه 
لبداية تعطي احلرارة الالزمة إلشعال املواد سريعة االشتعال ، وتنقسم مصادر شرارة البداية إىل قـسمني ؛                 شرارة البداية أو شعلة ا    

 : مواد بدائية ومواد حديثة 
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 اليت مع تأكد أا من األنواع املضادة للماء ، واحفظها يف مكان ال يصل إليه املاء ، وكذلك قطعة االشتعال : أعواد الكربيت -١

 . األعواد 
 تستخدم هذه الطريقة يف األيام املشمسة ، وميكن احلصول على العدسة من النواظري أو الكـامريات أو العدسـات        :العدسة   -٢

قم بوضع العدسة بشكل زاوية ؛ حبيث تركّز اإلشعاع على املادة سريعة االشتعال يف نقطة واحدة حـىت  : املكبرة ، والطريقة    
 . راج دخان ، دوء قم بالنفخ أو حتريك اهلواء على املادة حىت تشتعل مث استخدمها تبدأ املادة بإخ

 
قم بوضع ورقة جافة من أوراق الشجر حتت املادة سريعة االشتعال حبيث يظهر طرف الورقة اجلافة ، ضع                : الكربيت املعدين    -٣

عدين بيدك قم بشحذ السكني على الكربيت املعدين طرف الكربيت املعدين على طرف الورقة اجلافة ، وأثناء مسك الكربيت امل
فينتج شراراً يصيب املادة سريعة االشتعال حىت تبدأ بالتدخني ، مث استمر بنفس الطريقة كما هو مع العدسـة احملدبـة إىل أن      

 . تشتعل النار 
سلك يف كل قطب من قطـيب        استخدم البطارية للحصول على شعلة البداية ، وحبسب نوع البطارية قم بربط              :البطاريات   -٤

البطارية ، فإذا تالمس طرفا السلكني بعد تعريتهما من البالستيك فإما ينتجان شرارات تؤدي إىل إشعال املـواد سـريعة                    
 . االشتعال 

 البارود املوجود يف الذخرية ممكن أن يستخدم كمادة سريعة االشتعال ، وللحصول على البارود عليـك أن تزيـل      :البارود   -٥
بواسطة زرادية ، مث اسكب البارود ، وإذا وجهت إليه شرارة االشتعال فإنه يشتعل بسرعة ،        ) املقذوف  ( ر رأس الطلقة    وحبذ

 .كما نؤكد على احلذر الشديد أثناء نزع رأس الطلقة من الطلقة ، وكلما زاد حجم الطلقة أو القذيفة زاد حجم البارود فيها 
 

. مواد اإلشعال القدمية وسنأخذ يف العدد القادم بإذن اهللا 
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 :وبعد أحبتنا الكرام 
إنَّ راية اجلهاد ماضية إىل قيام الساعة وحىت يقاتل آخر هذه الطائفة املنصورة الدجال وجنوده من اليهود ، ونصر اهللا موعود به أهل 

 : رهم فإم هم الغالبون يقول اهللا تعاىل م أنَّ اهللا وليهم وناصا فماداحلق وإن حصل هلم القرح واملُصاب يف سريهم وطريقهم القومي   
               َوناِكعر مهكَاةَ وونَ الزتؤيالَةَ وونَ الصِقيمي واْ الَِّذيننآم الَِّذينو ولُهسرو اللّه كُمِليا ومِإن      ـولَهسرو لَّ اللّهوتن يمو 

   هم الْغاِلبونَوالَِّذين آمنواْ فَِإنَّ ِحزب اللِّه
وما حيصل اليوم من كالم للمنافقني وأشباههم من انتهاء اجلهاد على أرض اجلزيرة العربية ، واضمحالٍل للمجاهدين فيها ، اغتراراً       
مبا يقوله عبيد أمريكا من طغاة آل سلول إن كلّ ما حيصل هو عني الذي جرى على وقت النيب صلى اهللا عليه وسلم من منـافقي                

لك الزمان سواًء بتشكيكهم يف نصر اهللا ، أو ظنهم أن األعداء سيتمكنون من استئصال ااهدين ، فبئس الظن ما ظنوا ، وبئس                       ذ
 ..القول ما قالوا وكربت كلمةً خترج من أفواههم إن يقولون إالَّ كذباً 

مكني سنةَ نبيهم حممد صلى اهللا عليه وسلم كما قال أما املؤمنون الصادقون فال يروا بأعينهم سوى ما وعدهم اهللا به من النصر والت        
 ولَما لَقَد كَانَ لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه أُسوةٌ حسنةٌ لِّمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الْآِخر وذَكَر اللَّه كَِثريا  : اهللا تعاىل عنـهم     

    ا هذَا ما وعدنا اللَّه ورسولُه وصدق اللَّه ورسولُه وما زادهم ِإلَّا ِإميانا وتسِليمارأَى الْمؤِمنونَ الْأَحزاب قَالُو
وهؤالء الذين حيسنون الظن باهللا ، وامتألت قلبوهم يقيناً بنصره ، وبذلوا أنفسهم دفاعاً عن دينه سبحانه وتعاىل هم كما قال اهللا                      

  الْمؤِمِنني ِرجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيِه فَِمنهم من قَضى نحبه وِمنهم من ينتِظر وما بـدلُوا تبـِديلًا          ِمن : تعاىل  
            ِهملَيع وبتي اء أَوِإن ش اِفِقنينالْم ذِّبعيو ِقِهمِبِصد اِدِقنيالص اللَّه ِزيجا      ِليِحيما ركَانَ غَفُور ِإنَّ اللَّه     الَّـِذين اللَّه درو 

  كَفَروا ِبغيِظِهم لَم ينالُوا خيرا وكَفَى اللَّه الْمؤِمِنني الِْقتالَ وكَانَ اللَّه قَِويا عِزيزا
 الشهادة يف سبيلك غري مبدلني وال مغرييـن وال          فاللهم اجعل جهادنا يف رضاك ، وثبتنا على احلق حىت نلقاك ، وارزقنا              

 ..حمرفني 

   
 
           نج كُماءتِإذْ ج كُملَيةَ اللَِّه عموا ِنعوا اذْكُرنآم ا الَِّذينها أَيي       ا لَّـمودنجا وِرحي ِهملَيا علْنسفَأَر ود

 ِإذْ جاؤوكُم من فَوِقكُم وِمن أَسـفَلَ ِمـنكُم وِإذْ زاغَـت    تروها وكَانَ اللَّه ِبما تعملُونَ بِصريا       
      ونَ ِباللَِّه الظُّنظُنتو اِجرنالْح ِت الْقُلُوبلَغبو ارصا  الْأَبون       الًـالِْزلُوا ِزلْززونَ وِمنؤالْم ِليتاب اِلكنه 

  وِإذْ يقُولُ الْمناِفقُونَ والَِّذين ِفي قُلُوِبِهم مرض ما وعدنا اللَّه ورسولُه ِإلَّا غُرورا شِديدا 


